
Träkvista
08-560 300 96

BILTVÄTT
Ren bil snabbt!

Kritiska 
röster 
om dalen
Många har ifrågasatt byggnationen av den nya 
aktivitetsytan i Ekebyhovsdalen då man anser att 
dalen byggs sönder. Man frågar sig också varför 
det inte krävdes bygg- och marklov? Nu budge-
teras för en p-plats för 50 bilar till Mälaröhallen, 
kommer denna också placeras i dalen? | 8

Kritiserad vintertidtabell
Pendelbåtens vintertidtabell med reducering av turer, 
gör bland annat att arbetspendlare inte hinner ta 
båten hem från stan efter jobbet. Och i busstrafiken får 
färingsöbor åka en extra sväng in på Ekerö på morg-
narna vilket förlänger resan betydligt. | 10-11

Knivdåd i Stenhamra
En knivskärning skedde på söndagen i Stehamra och 
en person blev gripen i samband med det. Polisen 
rubricerar det hela som människorov. | larmet 32

Kyrkan firar 30 år
För 30 år sedan byggde församlingsborna Mälarökyr-
kan med sina egna händer. Den gemenskap som detta 
skapade finns kvar än idag. | 16

” Nu står nya gigantiska centrumbyggen på tur. 
Både i Träkvista och Ekerö centrum. Byggen 
som skapar levnadsmiljö för flera framtida 
generationer mälaröbor. Ett stort ansvar vilar 
på kommunledningen att styra dessa byggen 
så att vi inte ska behöva skämmas för våra 
efterkommande.  | tyck 24

Skå IK fotboll växer
Skå IK:s fotbollssektion växer med cirka 120 och 150 
nya spelare i år, dels genom att fylla på underifrån med 
flickor och pojkar födda 2013, dels får de in ett damlag 
i division 5. | 18

Boxning mot brottning
Före detta boxaren Jenny Hardingz från Färingsö har 
bytt boxningshandskarna mot Skå IK:s brottnings-
matta. Till sällskap har hon sina fyra söner och sin 
man. | 19
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I Stockholms län sökte närmare 300 klasser för att få vara med i Sveriges radios tävling ”Vi i femman” och av 
de åtta som togs ut, finns Ekebyhovskolans två klasser 5A och 5C. | 14 

FOTO: EWA LINNROS

Ekebyhovskolan i ”Vi i femman”

1949 - 2019 
1949 - 2019 

7070åårr

Hellmalm avgår
Liberalerna Ekerös gruppledare Göran Hellmalm avgår. Som tillförordnad gruppledare under en över-
gångsperiod har Liberalerna valt Fredrik Ohls. 

Göran Hellmalm avgår efter tolv år i politiken och sex år som gruppledare. Han slutar främst av personliga skäl 
då det kräver mycket tid och energi att vara politiker, tid han vill ge till sina barn de närmsta åren. Han vill också 
lämna tid åt sin efterträdare att forma sin roll i god tid före valet 2022. | 6  

Utför alla slags lås-, larm- och  
kameraövervakningsarbeten för  

privatpersoner och företag.
Bryggavägen 121 • Telefon: 070-819 06 62

Behöver du hjälp 
med bokslut? 

Ring oss!

Tänk globalt – 
handla Lokalt!

ÖPPETTIDER
Vardagar ..............10.00–18.30
Lördagar ..............10.00–15.00
ICA .......alla dagar 8.00–22.00

Vissa butiker har utökade öppettider. För info se ekerocentrum.se

Nu upp tillNu upp till  70 %70 %  rabatt pårabatt på  
 begagn begagnade telefoner samt alla reparationer!ade telefoner samt alla reparationer!

GRATISGRATIS    glasskydd vidglasskydd vid  
byte av skärmbyte av skärm

Mälarö torg 14, Ekerö centrum  08-94 66 82 
Må-Fr 10-18:30. Lö 10-15  INTE RADIOBUTIKEN!INTE RADIOBUTIKEN!



 Hel Röding   Sverige.     Odlad. 
  Jfr pris 149:00/kg.    

 /kg 
 149k 

 Räkor i lösvikt   Ullmo.     Från vår 
räkbox - STl 70-90.   Jfr pris 99:00/kg.    

 /kg 
 99k 

 29  90  /st 

 Brieost   Engelmanns. Frankrike.     Från vår 
packade dessertostdisk.   Jfr pris 129:00/kg.    

 /kg 
 129k 

 /st 
 5k 

 /st 
 5k 

Njut av god mat!

 Avocado 2-pack   ICA Chile.     Mogen.       Ciabatta   Bonjour.   115 g. 
  Butiksbakad.   Jfr pris 43:48/kg.    

Wienerbröd 
 Bonjour.     Butiksbakade.      

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!



 Kycklingfi lé   Kronfågel, Ursprung 
Sverige.   Ca 925 g.   Packad.   Jfr pris 89:00/kg.    

 /kg 
 89k 

 Pangpris 

�

 Pancetta   Ridderheim.     Från vår 
delidisk.   Jfr pris 199:00/kg.    

 19  90  /hg 

 Pommes Frites, Strips  
 ICA.   1 kg.   Fryst.   Jfr pris 10:00/kg.    

 2  för

 20k 

Förut sa vi kortpris. 
Nu säger vi stammispris! Nyhet!

Hej, 

linda din kyckling 

med pancett a så blir den 

härligt saftig och god!

/Lill emor

 Morötter i påse   ICA. 
Sverige.   1 kg.   Klass 1.   Jfr pris 5:00/kg.    

 /st 
 5k 

 Nötfärs   Ursprung Sverige.   Ca 1000-1600 g. 
  Max 12% fetthalt.   Jfr pris 69:90/kg.    

 69  90  /kg 

Förut sa vi kortpris. Nu säger 
vi stammispris! Fortfarande 
lika lockande priser men också 
en del annat nytt och härligt.
Läs mer om stammis på ica.se/stammis

Öppet 8–22

Tappström
Priserna gäller vecka 04 t o m 26/1-20 Lägre priser kan förekomma. Reservation för slutförsäljning och ev tryckfel.

Hos oss 
är det viktigt 
med kvalitet!
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Din lokala Hemtjänst 
och Boendestödjare
AdeoCare verkar efter 
en filosofi som bygger 
på små, lokala arbets-
grupper där vi an-
passar vårt stöd efter 
dina unika behov och 
situation. Det är troligt-
vis hemligheten bakom 
våra goda resultat     
och kvalitet.

Varför välja AdeoCare Ekerö?
√ Specialutbildad personal utifrån Silviasysterfilosofin
√ Teambaserat arbetssätt
√ Goda arbetsvillkor för personalen
√ Nöjdast kunder

                        Tel. 08-731 77 07   

sterfilosofin

Elvaåriga Lisa Bildsten från Ekerö är med i årets 
upplaga av ”Wild Kids”. Sid 14.

 FOTO: DANIEL OHLSSON/C MORE

Hemstickade halsdukar lades ut på olika platser 
på Mälaröarna för att främja ”en varmare stad”. 
Sid 27.                                      FOTO: JOAKIM JONSSON

REDAKTÖRER
Lo Bäcklinder, Ewa Linnros.
• ANSVARIG UTGIVARE
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 358 00
red@malaroarnasnyheter.se
insandare@malaroarnasnyheter.se

ADRESS
Box 100, 178 22 Ekerö
 

PRENUMERATIONER
Boende utanför kommunen 
895 kr/år. Betalas till bankgiro
5129- 2308

TRYCK Pressgrannar 2020

ANNONSER
• ANNONSBOKNING
Gertrud Appelqvist
Per Hansson
Laila Westerberg
• KONTAKT 08-560 356 00
annons@malaroarnasnyheter.se
• ANNONSSTOPP
Torsdag kl 12 en vecka före 
 utgivningsdagen.

Tidningen ansvarar ej för icke 
beställt material samt för fel med 
annonser mer än till annonspriset. 

HEMSIDA 
www.malaroarnasnyheter.se

Mälaröbornas egen nyhetstidning
Partipolitiskt obunden

Etablerad: 1949 av SvD
Ges ut av Mälarö Media AB

R E D A K T I O N E N                                                     A N N O N S B O K N I N G E N

UTGIVNING 
2020
Jan 22
Feb 6 20
Mars 4 25 
April 8 22
Maj 6 20
Juni 3  17
Aug 19
Sep 2 23
Okt 7 28
Nov 11 25
Dec 9  16

Vad har Mälaröarna att vänta 2020? Kommer det att bli året då grunden till ett badhus faktiskt 
börjar byggas? Det skulle bli en stor nyhet eller kanske en ”nygammal”? Det skulle absolut 
bli en smått historisk nyhet då badhuset har dryftats om i 50 år snart och några gånger har det 
varit mycket nära att ett första spadtag tagits. 

Förbifart Stockholm är ett annat ämne som vi skrivit om i många, många år. Att byggna-
tionen av denna nu är igång har nog inte gått någon förbi, men hur kommer detta bygge att 
påverka oss 2020? Vi kommer säkert att få mycket att rapportera om inom det här området 
med den nya tunneln som ska påbörjas vid Lindö, breddningen av Ekerövägen och kanske 
även byggnationen av den nya Tappströmsbron tar fart i år.  Men allt det här kommer också 
påverka alla som pendlar till och från våra öar. Blir 2020 året då vi får kraftigt ökad kollektiv-
trafik och fler pendelbåtsturer för att klara av påfrestningarna? Det är nog många som önskar 
sig detta i nuläget då busslinjer dras om, vilket  ger negativa konsekvenser och pendelbåtstra-
fiken reduceras under vintern. Mer om detta kan du läsa på sidorna8 och 9.

I pipeline för 2020 ligger också stora detaljplaner som närmar sig antagande. Vill du höra 
mer om vilka stora, politiska planer och beslut  som är på gång detta år, kollar vi upp detta 
med kommunstyrelsens ordförande och oppositionsrådet i vår första radiosändning för året 
23 januari. För du har väl inte missat vårt eget radioprogram? Det är ingen nyhet, vi går in på 
vårt sjätte år med ”God kväll Mälaröarna” med allt från debatter, sport och kultur.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Nytt år, nya nyheter

Nyheter..................................................sid 6-16
Sporten ................................................ sid 18-19
Kultur ........................................................ sid 20
På gång .......................................................sid 22
Insändare .................................................. sid 24
50 år sedan ............................................... sid 26
Öarna runt  ..............................................  sid 27
Mälarökrysset ..........................................sid 28
Kolumnen ................................................ sid 29 
Familjesidan ............................................ sid 30
Privata annonsmarknaden .................  sid 30
Larmet går .................................................sid 32

100 % MÄLARÖARNA!  
MN  håller koll på Mälaröarna åt dig! 

Gjord för mälaröbor, av mälaröbor 
på Mälaröarna.

MN delas ut av Pressens morgontjänst

Mälaröarnas nyheter startades av 
Svenska Dagbladet 1949

 nyheterMÄLARÖARNAS

MN 22 januari 2020

08-560 313 10 
Ekerö centrum, snett emot Systembolaget  
Måndag-fredag 10.00-18.30
Lördag 10.00-15.00

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från
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SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

Du får din ålder 
i rabatt på bågen!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

Välkommen 
till oss!

SYNUNDERSÖKNING

50 %
RABATT

(ordinarie pris 390:-)

VÄRDECHECK 
SYNUNDERSÖKNING

Bågrea 50 %

Ekerö Optik

Specialvisningg!
Vi lottar Vi lottar 

ut en jacka ut en jacka 
från Peak från Peak 

Performance!Performance!
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Välkomna till oss! 
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Utöver våra redan låga priser 
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KOMMUNEN | Göran Hellmalm, 
Liberalerna Ekerös gruppledare 
sedan 2014, avgår efter 12 år i 
politiken och sex år som grupp-
ledare.

– Jag har arbetat inom politiken i 
Ekerö kommun i 12 år och först va-
rit vice ordförande, ordförande och 
sedan gruppledare för Liberalerna, 
såväl i styret med alliansen som i 
opposition. Nu är det två år kvar 
till valet 2022 och jag vill lämna tid 
åt min efterträdare att forma sin 
roll i god tid före valet, kommente-
rar Göran Hellmalm.

Det finns flera orsaker till att han 
väljer att ta detta beslut nu.

– Framför allt handlar detta om 
att jag som ensamstående pappa 
till tonårsbarn vill ha tid att vara 
mer närvarande under deras käns-
ligaste år i livet. Att vara politiker 
kräver väldigt mycket tid och ener-
gi. Denna tid och energi vill jag ge 
till mina barn istället de närmsta 
åren.

Under Göran Hellmalms tid 
som gruppledare lämnade Libe-
ralerna Ekerö 2016 ett mångårigt 

samarbete med Ekeröalliansen 
bestående av Moderaterna, Cen-
terpartiet och Kristdemokraterna. 
Liberalerna gick till val 2018 som 
enskilt parti och har efter valet for-
mat Mälarökoalitionen med övriga 
oppositionspartier, Socialdemo-
kraterna, Miljöpartiet och Öpar-
tiet i kommunen. 

– Vi upplevde att Moderater-
na, Kristdemokraterna och Cen-
terpartiet mer och mer frångått 
det som det politiska förtroendet 
faktiskt handlar om, att lyssna på 
medborgarna. Det var viktigt för 
oss som liberalt parti att stå upp för 
väljarnas vilja om än i opposition, 
säger Göran Hellmalm.

Liberalernas uppbrott från alli-
ansen gav utdelning och partiet 
ökade sitt väljarstöd kraftigt i valet 
2018 och var den kommun i Stock-
holms län där partiet ökade mest, 
från 8 procent till 12 procent av 
rösterna.

– Jag tror att vår framgång i valet 
delvis berodde på att vi lyssnat på 
väljarna och att vi tagit ställning 
i några viktiga lokala frågor. Vårt 

krav på att kommunalisera Sveri-
ges två största vägföreningar När-
lunda och Stockby är ett exempel. 
Att vi tog ställning mot utförsälj-
ning av Sanduddens skola ett an-
nat. Men jag tror också att en del i 
vår framgång var att vara ideolo-
giskt tydliga. Vi tog väldigt tydligt 
avstånd från Sverigedemokraterna 
och andra partier som med enkla 
förklaringar försökte skylla Ekerö 
kommuns problem på andra som 
nyanlända, SL eller staten. Vi stod 
upp för att alla individer ska ha 
samma rättigheter och möjligheter 
i vår fina kommun.

Göran Hellmalm kommer med 
omedelbar verkan lämna sitt upp-
drag som gruppledare, men han 
behåller sin plats i kommunfull-
mäktige.

– Att vara folkvald till kom-
munfullmäktige är ett förtroende 
som ekeröborna gett mig och det-
ta förtroende värnar jag med stor 
ödmjukhet och respekt. Därför 
har jag valt att behålla min plats 
och därmed min röst i fullmäkti-
ge mandatperioden ut. De väljare 

som lagt sin röst på mig för man-
datperioden fram till 2022 ska 
kunna lita på att jag alltid kommer 
att föra deras talan i kommunens 
högsta beslutande organ. Dock är 
det inte självklart att jag samarbe-
tar med Liberalerna lokalt när det 
kommer till enskilda beslut, min 
lojalitet ligger hos medborgarna 
som valt mig samt till den liberala 
ideologin, säger Göran Hellmalm.

Till tillförordnad gruppledare un-
der en övergångsperiod har Libe-
ralerna valt Fredrik Ohls. Tillsam-
mans med föreningsordföranden 
Hans Henriksen och politiske se-
kreteraren Alexander Lind af Ha-
geby, hanterar de den närmsta ti-
den tills de fått en permanent ny 
lösning på plats. Politisk innebär 
Göran Hellmalms avhopp som 
gruppledare inga nya vägval för Li-
beralerna Ekerö och partiets sam-
arbete inom Mälarökoalitionen 
ligger fast.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Liberalernas gruppledare avgår
Fredrik Ohls tillförordnad gruppledare tills ordinarie val skett

NYHETER 

”De väljare som lagt sin 
röst på mig för mandatpe-
rioden fram till 2022 ska 
kunna lita på att jag alltid 
kommer att föra deras 
talan i kommunens högsta 
beslutande organ”

GÖRAN HELLMALM
AVGÅENDE GRUPPLEDRE FÖR 

LIBERALERNA EKERÖ



ons 2020-01-22 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
  
ons 2020-01-22 Ekebyhovskyrkan 
19:00 EKUMENISK BÖNEVECKA  2020:
 WORKSHOP - hur vi delar vi tro med andra?  
 Samuel Klintefelt, Monika Regnfors Sjörén m.fl  
 
tors 2020-01-23 Ekebyhovskyrkan 
11:30 TORSDAGSSOPPA MED LUNCHMUSIK 
 Kostnad: efter förmåga
 
sön 2020-01-26 Drottningholms slottskyrka 
16:00 HÖGMÄSSA 
 Mårten Mårtensson , Damkören Sotto Voce,  
 dir Liselott Öhman, Leif Asp
 
sön 2020-01-26 Ekerö kyrka 
11:00 HÖGMÄSSA 
 Camilla Ekeskär, Kerstin Baldwin Sterner
  
sön 2020-01-26 Ekerö kyrka 
16:00 BACH I GOTT SÄLLSKAP
 Konsert med Hanna Drakengren & Ekeröensemblen,   
 Kerstin Baldwin Sterner
 
sön 2020-01-26 Munsö kyrka 
16:00 HÖGMÄSSA  
 Ann-Sofie Kamkar Anna Pihl Lindén
  
tis 2020-01-28 Ekebyhovskyrkan 
16:30 GUD OCH SPAGETTI    
 Kostnad: efter förmåga

tis 2020-01-28 Ekebyhovskyrkan 
18:30 TEOLOGI FÖR NYFIKNA   

ons 2020-01-29 Ekebyhovskyrkan 
18:30 VECKOMÄSSA 
   
ons 2020-01-29 Ekebyhovskyrkan 
19:00 ANDLIG VÄGLEDNING
   

                                PÅ MÄLARÖARNA          22/1 – 4/2  2020

ekerö pastorat björkuddsvägen 2 
ekerö, adelsö-munsö och lovö församlingar

Med reservation för ev ändringar. Om inget annat anges är det fri entré.  Välkommen!
Kyrkluren med söndagens gudstjänster 08-560 387 60

Torsdagssoppa med musik  
23/1 Ekebyhovskyrkan

Ekumenisk bönevecka 2020
22/1 workshop om tro 

tors 2020-01-30 Ekebyhovskyrkan 
11:30 TORSDAGSSOPPA MED LUNCHMUSIK
 Kostnad: efter förmåga
   
sön 2020-02-02 Ekebyhovskyrkan 
11:00 EKEBYHOVSMÄSSA 
 Natalia Araya, Helena Hansson, 
 Lena Stämmor och Blue Voices
 
sön 2020-02-02 Lovö kyrka 
11:00 GUDSTJÄNST 
 Mårten Mårtensson Vivi-Anne Gäfvert  
 Lovö Kyrkas Kör, Leif Asp
 
 
   

 

  

Bach i gott sällskap 
26/1 Konsert i Ekerö kyrka 

www.svenskakyrkan.se/ekero                        ekero.pastorat@svenskakyrkan.se                       08-560 387 00                  Följ oss:

  

Det händer i

EKERÖ PASTORAT
VERKSAMHETSKATALOG FÖR ALLA ÅLDRAR VT 2020 NYSTART!

Nu har verksamhetskatalogen 
skickats ut till alla hushåll.
Den kan också läsas här:
www.svenskakyrkan.se/ekero

Varmt välkommen 
till en ny termin!

TERMINSSTART:

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 
 
GUDSTJÄNSTER
 
Ons 2020-01-22 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

Sön 2020-01-26 Färentuna kyrka
11:00 GUDSTJÄNST MED NATTVARD
 Yngve Göransson, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.
 

FÄRINGSÖ FÖRSAMLING 08-564 209 20 , Herman Palms plan 4A = www.svenskakyrkan.se/faringso G www.facebook.com/faringsoforsamling

Ons 2020-01-29 Stenhamra församlingsgård
18:30 VECKOMÄSSA 
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Sön 2020-02-02 Sånga kyrka 
18:00 MÄSSA I TAIZÉTON 
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.  
 FaVo-kören under ledning av Birgitta Lindeke Levin.
 Jannike Edlund, oboe.
 

Ons 2020-02-05 Stenhamra församlingsgård 
18:30 VECKOMÄSSA 
 Peter Strömmer, präst.  
 Ligita Sneibe, kyrkomusiker.

Läs mer om alla våra verksamheter Prenumerera gratis på 
vårt månadsblad...!
Läs om allt som händer i Färingsö 
församling i vårt månadsblad. 
Meddela vår kommunikatör 
Joakim Jonsson så får du det i 
brevlådan eller digitalt i din mail.  

 joakim.jonsson@svenskakyrkan.se
08-564 209 26

Nu har vi släppt den nya vårkatalogen och 
delat ut den i Färingsös alla brevlådor...!
 
Här kan du läsa om våra versamheter för 
alla åldrar. Om musik. Om rofyllda  
mötesplatser. Om samtalsgrupper och  
soppluncher, dialogkvällar, hantverks-
grupper och bordssamtal. Sen så klart om 
Mälarö Miljödag som i år är den 21 mars.

Du kan läsa vårkatalogen digitalt här:
svenskakyrkan.se/faringso/motesplats-faringso
 
Vi ses! 

VERKSAMHETER

 
 

Följ oss i sociala medier:

www.facebook.com/faringsoforsamling

Entrappaned - Vår ungdomsverksamhet

En trappa ned - Vår ungomsverksamhet

Kjoltygen med Qigong 

Kom på våra trevliga lunch- 
soppor! Varje torsdag i Stenhamra 
församlingsgård och varannan 
tisdag, jämna veckor, i Färentuna 
församlingshem.
Soppa, bröd, kaffe och kaka 50 kr 

Välkommen!

Lunchsoppor
En grupp av kvinnor för kvinnor, 
som träffas varannan måndag, 
jämna veckor, i Färentuna  
församlingshem. Vi fikar, pysslar 
och pratar och ibland får vi besök 
gäster från olika håll. 
 
3 februari kommer 
Ann Stein Tirul och 
introducerar oss i 
qigong. Kom och se 
vad qigong kan göra 
för dig.

Nu är alla våra verksamheter igång för terminen.  
Allt från barn, ungdom och familj till musik- och  
vuxenverksamheter. Här finns säkert något som 
passar även dig.

Läs mer i vår senaste verksamhetskatalog:
svenskakyrkan.se/faringso/motesplats-faringso
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EKEBYHOV | Den nya skatepar-
ken i Ekebyhovsdalen är färdig-
ställd. Men protesterna mot den 
är många då riktlinjer för dalen 
och dess åkermark som togs 
fram 2015, var att dalen skulle 
bevaras öppen. Nu planeras även 
en parkeringsplats för 50 bilar i 
området.

– Ekebyhovsdalen bevaras inte 
öppen som man beslutat. Nya ak-
tivitetsparken är ett intrång, men 
kommer det att sluta med den?, 
frågar sig en kommunivånare. 
Många har också förvånats över att 
aktivitetsytan inte krävt mark- el-
ler bygglov,  vilket inte minst har 
märkts på insändarplats.

Skateparken i Ekebyhovsdalen 
är en del av den aktivitetsyta som 
skapas i dalen. Det finns inget 
bygg- eller marklov för ytan då det 
enligt kommunen inte finns krav 
på detta eftersom det är ”en min-
dre förändring”.

Ytan har försetts med heltäck-
ande betong med cirka tre meters 
förändringar i höjd samt en asfal-
terad puckelpist, allt detta om en 
sammanlagd yta på cirka 6 000 
kvadratmeter. 

Är inte detta snarare en stor 
markförändring?

– En lekplats är i sin funktion 
inte bygglovspliktig. Däremot kan 

enskilda delar kräva en anmälan el-
ler bygglov. Denna yta ligger dess-
utom utanför detaljplan vilket gör 
att marklov inte krävs. Angående 
anläggande av en skateboardbana 
har mark- och miljödomstolen 
inte ansett att det  kräver bygglov. 
Domstolen konstaterade att ska-
teboardbanor inte är omnämnda 
som en bygglovspliktig anläggning 
i plan- och byggförordningen. Med 

stöd av den, plan- och bygglagen 
och tidigare domar bedömer vi att 
lov inte krävs, svarar Arnulf Lang-
let (M), byggnadsnämndens ordfö-
rande.

En annan kommuninvånare på-
pekar att det är förändringar av 
markens dränering och dagvatten 
släpps ut mitt på åkermark så att 
det bildas en liten damm. 

Kräver inte detta mark- och 
bygglov?

– Vid stor nederbörd är det inte 
ovanligt att det bildas vattensam-
lingar på låglänta områden vilket 
ofta åkermark är. Ser vi att detta 
skapar problem, kommer kommu-
nen självklart att hantera frågan, 
svarar Arnulf Langlet.

Ett annat problem i anslutning 
till Ekebyhovsdalen är att det inte 

finns tillräckligt med parkerings-
platser för Mälaröhallens besöka-
re. Vid stora evenemang parkeras 
bilar längs Björkuddsvägen och 
försvårar framkomligheten avse-
värt. 

Länsstyrelsen godkände 
bygglovet för hallen först efter det 
att kommunen redovisat en par-
keringsyta om 94 platser. Dessa 
skulle placeras där aktivitetsytan 
och  även skolpaviljonger nu lig-
ger.

– Skolpaviljongerna har ett tids-
begränsat lov i väntan på att två 
nya skolor byggs. Att parkerings-
situationen i området behöver ses 
över är kommunen väl medveten 
om. Därför ser man över befintliga 
ytor för att tillgängliggöra parke-
ring på kvällar och helger. Utöver 
det har pengar avsatts i budget för 
att skapa ytterligare 50 platser i 
området kring Mälaröhallen.

Kommer ytterligare åkermark 
i Ekebyhovsdalen nyttjas för 
denna parkeringsplats?

– Var parkeringsplatserna kring 
Mälaröhallen kommer att hamna 
vet vi inte. Den frågan tittar man 
på just nu, säger Arnulf Langlet.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Ekebyhovsdalen ”bevaras inte öppen”

NYHETER ”Nya aktivitetsparken är ett intrång, men kommer det är sluta med den?” ’’

Den nya skateparken är på plats till många barns glädje, men många kommuninvånare upprörs över byggnationen som 
går emot kommunens riktlinjer att ”Ekebyhovsdalen ska bevaras öppen”.                                     FOTO: EWA LINNROS



Ekerö 
kommunhus 

byggs om
med start 3  februari

Ombyggnationen kommer att pågå hela 2020, 
under tiden hänvisar vi till en alternativ entré samtidigt 
som vissa funktioner flyttas till Biblioteket i Ekerö centrum. 
Vi ber om överseende med de eventuella olägenheter 
detta kan komma att medföra.  

         Varför bygger vi om? 
Vi har vuxit ur våra lokaler och har 

flera verksamheter utlokaliserade.

Vi ser nu fram emot att få alla 

medarbetare under samma tak.

På så sätt förbättrar vi samarbetet 

och kan bli ännu mer effektiva.        Polisen
Polisen som normalt har sin 

mottagning i kommunhuset flyttar 

under ombyggnationen till 

Bibliotekets foajé där de nås varje 

onsdag klockan 13.00-15.00.

         Mer information
Ytterligare information hittar du på 

kommunens hemsida www.ekero.se
Har du några frågor vänligen

kontakta Ekerö Direkt 08-124 57 100 
eller info@ekero.se

i

!         Tillfällig entré 
Under byggtiden flyttas kommun-

husets entré och reception till 

socialkontoret i byggnaden bredvid.

        Turistinformation
Turistinformation i form av broschyrer 

och kartor kommer under ombygg-

nationen att finnas i Bibliotekets foajé.

Frågor hänvisas till Ekerö Direkt.

Öppettider Biblioteket i Ekerö C:

Mån - tors  09.00  -  19.00

Fredag  10.00  -  17.00

Lördag  11.00  -  15.00

Söndag  Stängt

         ”Öppet-hus-       
 bygglov”
Bygglovenhetens ”öppet-hus” flyttar 

till Bibliotekets foajé där de finns på 

torsdagar 16.30 - 19.00 

(ej på lov & helger).

        Ändrade 
        öppettider
Under byggtiden ändras våra 

öppettider till följande:

Mån - tors  09.00  -  16.00

Fredag  09.00  -  15.00

Lunchstängt  12.00  -  13.00

Lördag  Stängt

Söndag  Stängt
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 En ny dragning av buss-
linje 176 innebär att på väg 
från Färingsö mot Brom-
maplan, åker bussen först in 
på Ekerö ända bort till Ekvä-
gen för att plocka upp passa-
gerare där.

”Varför ska vi på Färingsö 
behöva åka runt på Ekerö 
och plocka upp resenärer 
därifrån, eller sitta i kö på 
Ekerö och förlänga vår resa 
med ytterligare cirka tio mi-
nuter? Men enligt tidtabel-
len så förlängs inte restiden, 
mycket märkligt”, skriver 
en resenär på insändarsi-
dan. Personen skriver  ock-
så att  de som har åkt med 
snabbuss 338 nu även får sin 
snabba tur indragen. ”Moti-
vationen att ta bussen mins-
kar hela tiden.”

– Att vi har dragit om linje 
176 så den kör via Ekebyhov 
och Ekvägen är relaterat till 
de kommande byggarbe-
tena vid Tappströmsbron. 
Förändringen handlar om 
att bussen ska ha en färdväg 
som inte är lika känslig för 
bilköer när byggarbetet in-
leds. Vi bedömer att den här 
färdvägen ger en mer robust 
trafik under byggarbetet 
än den tidigare sträckning-
en, svarar Elin Lindström, 
presskommunikatör på SL.

– Om man som resenär 
har en synpunkt på sin lin-
jesträckning, tar vi gärna in 
dessa genom vår kundtjänst 
som är öppen dygnet runt, 
året runt. Kundtjänsten vi-
darebefordrar synpunkterna 
direkt till våra trafikplanera-
re som tar del av dem.

Det är många pendlare som 
också klagar på vintertidta-
bellen för pendelbåt 89 mel-
lan Ekerö och Klara Mälar-
strand. Under perioden april 
till december kör två båtar 
trafik på linje 89, men under 
vinterperioden december 
till april, kör en isgående båt 

på linjen vilket ger färre tu-
rer och längre restid. 

– Vi såg redan under lin-
jens försöksperiod att resti-
den är längre under vintern. 
Det påverkar också mäng-
den resenärer. Linjen har 
färre resenärer under vinter-
halvåret, därför drar vi ner 
trafiken under denna period, 
förklarar Elin Lindström. 

Att det är färre resenä-
rer vintertid kan dock bero 
på att avgångarna är färre 
och kanske framförallt, att 
många inte hinner med sista 
turen. På eftermiddagarna 
reser majoriteten av linje 
89:s resenärer från stan till 
Ekerö. I vår-sommar-höst-
tidtabellen fanns eftermid-
dagsavgångarna 16:30, 17:30 
samt 18:30 från stan, men 
under vintern går sista turen 
från stan till Ekerö 17:20.

– När det endast körs en 
båt på linjen på vintern är 
det därför prioriterat att se 
till att avgången från stan 
är anpassad efter när rese-
närerna slutar jobbet, säger 
Elin Lindström.

För att hinna med den 
sista turen klockan 17:20 
till Ekerö måste man inte 
bara sluta sitt arbete senast 
klockan 17:00, det gäller 
även att ha arbetsplatsen 
relativt nära Klara Mälar-
strand. Flera arbetspendlare 
vittnar om att de inte hinner 
till den avgången. En person 
som har sitt arbete vid Nor-
malmstorg har en restid på 
15 minuter till T-Centralen. 
Därifrån tar det cirka fem 
minuter att gå till båten. 
Med andra ord måste hen gå 
från jobbet något före 17:00 
för att hinna.   För de som 
slutar någon halvtimma el-
ler timma senare, finns ing-
en båt hem på vintern.

Men från SL:s sida säger 
man att trafiken under de-
cember till april i år är den-
samma som under motsva-
rande period förra året, med 
undantag för att eftermid-
dagens avgång från stan blev 
lite justerad efter resenärer-
nas önskemål.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

KOMMUNEN | Ändrade busslinjedragningar och 
vintertidtabell för pendelbåten ställer till det för 
pendlare i kommunen. Under vintern går exempel-
vis sista pendelbåten från stan till Ekerö klockan 
17:20. Även om man slutar klockan 17:00 blir det 
för snävt för många att hinna till båten.

Klagomål på buss- 

NYHETER 

Under vintern körs bara en pendelbåt mellan Ekerö och Klara Mälarstra
16:30, 17:30 samt 18:30 från stan till Ekerö, finns bara en eftermiddags
        

Buss 176 har fått en ny linjedragning som innebär att bussen från Färing
tio minuter.       

’’”Motivationen att 
ta bussen minskar 
hela tiden”

Fyra miljoner i extra skatt
EKERÖ  | En skattebetalare på Ekerö får utökad skatt med 
nära fyra miljoner kronor efter att Skatteverket upptäckt 
felaktigheter i deklarationen. Upptäckten gjordes vid en 
granskning inom ramen för programmet ”Skattedrivna 
företeelser”, som ska motverka skattefusk, skatteupplägg 
och skatteplanering som syftar till att undvika skatt genom 
att utnyttja oklara rättslägen, asymmetrier i lagstiftningen 
och bristande transparens. Programmet riktar sig mot små 
och medelstora företag samt fysiska personer.

Kommunen JO-anmäld

TAPPSTRÖM | Kommunen har anmälts till Justitie-
ombudsmannen av en person boende på Ekerö, för att 
”svårt ha begränsat parkeringsmöjligheterna för kommun-
invånarna och därtill inte vare sig skött kommunikation 
eller information kring detta på ett tillfredsställande vis”. 
Anmälan gäller införandet av parkeringsförbud nattetid på 
infartsparkeringen i Tappström, vilket försvårat för boende 
på Clas Horns väg att hitta parkering för sina bilar.

Egen lokal för judoklubb
TRÄKVISTA | Judoklubben Ekerö budo har öppnat egen trä-
ningslokal vid Träkvista torg. Efter att ha varit utlokaliserad 
på bland annat Sundby och Färentuna skola, har klubben nu 
en egen, om än tidsbegränsad lokal för sina 180 medlemmar. 
Åtminstone ett och ett halvt år räknar de med att få vara kvar 
i lokalerna som kommer rivas i samband med ombyggnaden 
av centrumet.

– Nu slipper vi att lägga tid på att släpa våra tunga mattor 
och kan börja med träningen direkt när vi kommer. Vi har 
gjort om hela lokalen och hoppas på att växa med 50 procent, 
säger Tomas Jinneklint, Ekerö budo.

Missad granskning av tjänster
EKERÖ | Kommunals lokala huvudskyddsombud på Arriva 
på Ekerö protesterar mot att en del bussförartjänster inte 
lämnades för granskning innan nya scheman trädde i kraft 
i december. Det handlar bland annat om körningar på röda 
dagar och klämdagar. Nu vill ombudet att Arbetsmiljöverket 
ingriper.

ARN-anmälan från färingsöbo

FÄRINGSÖ | Allmänna reklamationsnämnden har fått in en 
anmälan från en färingsöbo gällande ett flygbolag. Anmälan 
handlar om att färingsöbon menar att flygbolaget systema-
tiskt försvårar för kunderna att boka in så kallade ”bonus-
resor”. 

Snedvriden konkurrens
EKERÖ | Ett företag på Ekerö anmäler snedvriden konkur-
rens inom branschen med it-företag riktade mot veterinärer. 
Konkurrensverket har nu valt att titta närmare på anmälan, 
som berör ojämlik tillgång till Jordbruksverkets data. 



11 MÄLARÖARNAS NYHETER • 22 JANUARI 2020

och pendelbåt 

”Varför ska vi på Färingsö 
behöva åka runt på Ekerö och 
plocka upp resenärer därifrån”’’

and. Det ger färre avgångar. Till skillnad från vår- sommar- och hösttidtabellen som har tre olika avgångar 
avgång på vintern och den är klockan 17:20. Det gör att många arbetspendlare inte hinner med båten.

                              FOTO: BLIDÖSUNDSBOLAGET

gsö nu tar en extra tur in på Ekerö på väg till Brommaplan. En omväg som förlänger bussresan med minst 
                                                       FOTO:  ARKIV

      

 

Tel 08-560 425 80 •

 

Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

08-560 313 10 
Ekerö centrum, snett emot Systembolaget  
Måndag-fredag 10.00-18.30
Lördag 10.00-15.00

1999 - 2019

  Här säljer vi glas 
    och behandlingar av 
högsta kvalitet från

Ekerö Optik

B
Å

G
R

E
A REAREA
FINALFINAL
50%50%

Gäller på större delen av bågsortimentet vid köp av 
kompletta glasögon med premiumglas. Kan ej kombineras 
med andra erbjudanden eller rabatter. Gäller t.o.m. 8/2 -20.
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KOMMUNEN | Kommun-
styrelsen har delegerat till 
kommunens fastighetschef 
att sälja fyra bostadsrätter 
då det inte finns ett kom-
munalt behov av dessa. 
Men i socialnämndens 
lokalförsörjningsplan kan 
man läsa att det är brist 
på lägenheter.

– Fastighetskontoret har en 
kontinuerlig dialog med so-
cialförvaltningen om lokal-
försörjningsplanen. Denna 
aktualiseras i vår kontinu-
erliga översyn av våra fast-
igheter och tillgångar där 
fastighetskontoret alltid be-
dömer behov och effektivt 
användande av kommunens 
resurser. Fastighetskontoret 
har i sin bedömning konsta-
terat att ett kommunalt be-
hov inte föreligger för dessa 
bostäder, säger Adam Reu-
terskiöld (M), kommunsty-
relsens ordförande. 

Socialnämnden ansvarar 
för ett stort antal lägenhe-
ter för sociala ändamål som 
akutbostäder, tillfälliga 
kontrakt och tränings- samt 
försökslägenheter inklusive 

anvisningsboenden. I lokal-
försörjningsplanen står att 
möjligheter till boendeked-
jan har dock avstannat på 
grund av brist på lägenheter 
som kan anvisas till social-

nämndens behov.
– Ja, socialnämnden behö-

ver lägenheter i kommunen 
för att uppnå sina mål om 
till exempel självständighet, 
bekräftar  Kjell Öhrström 

(M), socialnämndens ordfö-
rande.
Hur kommer det sig då att 
kommunstyrelsen väljer 
att sälja fyra lägenheter till 
marknadsmässiga villkor 
då ”ett kommunalt behov 
av dessa ej föreligger”? Det-
ta går tvärtemot det som 
framgår av socialnämndens 
behov av lägenheter.

– Äganderätten till lägen-
heterna har inget med det 
att göra. Försäljningen av de 
lägenheter som du nämner 
är i samförstånd mellan be-
rörda kommunala funktio-
ner. Jag ser med tillförsikt 
på den utveckling av Ekerö 
centrum som är på gång och 
som kommer att vara en 
viktig del av det som soci-
alnämnden efterfrågat för 
att uppnå uppsatta mål och 
bedriva sitt uppdrag med 
hög kvalitet, säger  Kjell 
Öhrström.

Mälarökoalitionens partier 
är dock kritiska till försälj-
ningen.
– Det finns kommunalt be-
hov av lägenheter även om 
det exakt nu på sekunden 
inte finns någon som be-

höver en. Men väntar vi en 
månad så dyker behovet 
upp. Vi vet exempelvis att 
de som börjar bli mer själv-
ständiga och som ska flyt-
ta ut från gruppboenden, 
behöver lägenheter. Vi har 
stort behov av bostäder för 
fler och att sälja ut bostäder, 
skapar sämre förutsättning-
ar för oss att ge människor 
ett boendealternativ, säger 
Hanna Svensson (S), oppo-
sitionsråd och tillägger:

–  Jag tror att det här är ett 
sätt att fylla kommunkas-
san så att Ekeröalliansen får 
fina resultatsiffror, annars 
vågar de inte bygga badhus.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se     

Kommunen vill sälja ut lägenheter
Oppositionen kritisk – ”kommunalt behov av lägenheter finns”

Kommunstyrelsen föreslår att fyra bostadsrätter ska säljas ut 
då det inte finns ett kommunalt behov av dem. Men samtidigt 
kan inte socialnämnden anvisa bostäder för sociala ändamål på 
grund av brist på lägenheter.                                                FOTO: ARKIV

Minskning av 
matsvinnet 
på Ekerö

MÄLARÖARNA | Ett företag 
som säljer utgångna varor 
sålde till invånarna i Ekerö 
kommun under 2019, 14 
ton mat som annars hade 
slängts. Det är en ökning 
med 49 procent sedan 2018 
och 159 procent sedan 2017. 
Att producera 14 ton mat ger 
upphov till lika mycket kol-
dioxidutsläpp som att köra 
11 100 mil i en vanlig bensin-
bil. Totalt räddade svenska 
folket 5 047 ton mat 2019, 
vilket minskade utsläppen 
av koldioxid med 7 772 ton.                  
                                     

Miljonvinst

EKERÖ | En man i 40-års- 
åldern från Ekerö vann en 
miljon kronor på Andra 
chansen på Lotto. Mannen är 
just nu under cancerbehand-
ling och vinsten kommer till 
stor hjälp för att kunna upp-
fylla drömmen om en reno-
vering och ett bröllop. 

– Det har varit många 
negativa besked på sistone, 
men det här var verkligen en 
uppstickare. Jag blir alldeles 
gråtfärdig, sa den tacksam-
ma mannen under samtalet 
med Svenska Spel.

NYHETER  Vad tycker du? Mejla din åsikt till: insandare@malaroarnasnyheter.se

”...att sälja 
ut bostäder, 

skapar sämre förut-
sättningar för oss 
att ge människor ett 
boendealternativ”
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VERKSTAD

Svanhagens Bil & Däckservice AB
Mörbyvägen 1, 179 75 SKÅ
08 - 560 240 00, www.svanhagensbil.se

Serva eller reparera bilen nu, betala senare.
Med Autoexpertenkortet kan du dela upp
betalningen i upp till 24 månader räntefritt.

P Å  K Ö P E T  V I D
S E R V I C E  H O S  O S S

Från den 1 februari 
blir vi en kontantlös butik 
Detta gör vi för att öka tryggheten 
för både personal och kunder.

Färentunavägen 65 • 08-560 241 00 • info.faringso@k-bygg.se • Öppet: mån-fre 6.30-18, lör 9-14, sön 10-14 • k-bygg.se/faringso

Mer än bara en bygghandel.

Nästa helg har 
vi tyvärr stängt! 
Gäller lördag 1/2 och söndag 2/2 
på grund av tekniska uppdateringar. 
Övriga dagar öppet som vanligt!
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EKERÖ | Hela 53 331 femte-
klassare deltog i uttagnings-
programmet till ”Vi i femman” 
och av de 200 uttagna klas-
serna i riket, kom inte bara en 
utan två två femteklasser från 
Ekebyhovskolan med.

För att vara med i uttagningen till 
Sveriges radios tävling ”Vi i fem-
man” får eleverna göra ett test med 
frågar. I Stockholms län sökte när-
mare 300 klasser för att få vara med 
och av de åtta som togs ut, finns 
Ekebyhovsskolans två klasser 5A 
och 5C. För att förbereda sig har de 
fått en träningsbok från ”Vi i fem-
man”.

– Det har inte varit ett måste att 
jobba med den och det som jag har 
sagt till eleverna är att de ska gå dit 
och ha roligt och få erfarenhet. Allt 
det här handlar om är allmänbild-
ning. Vi har inte gjort något spe-
ciellt i undervisningen inför det-
ta, det största jobbet gör eleverna 
själva när de kollar på Lilla Aktuellt 
och diskuterar samhällsfrågor med 
föräldrarna, säger Rodrigo Meza, 
lärare på Ekebyhovskolan.

Första tävlingen ägde rum 16 ja-
nuari, då klasserna fick tävla mot 
varandra. I lag 5A deltog Emil 
Skandevall och Ella Lilja och från 
klass 5C Stina Gillner och Arthur 
Haeberlein. Klass 5A segrade men 
kompisarna och klasskamrater-

na från klass 5C är ändå stolta och 
kommer självklart heja på vinnar-
laget från den egna skolan i kom-
mande tävlingar.

– En sådan här chans får man 
bara en gång i livet, det är jättekul, 
säger en pojke i som tillsammans 

med alla andra klasskamrater, sit-
ter med på läktaren och hejar.
Nu väntar semifinal den 28 januari. 
Går Ekebyhovskolans klass vidare 
då, väntar riksfinalen 27 februari 
som både sänds i radio och TV.

– Vi kanske kan förlora men det 
är ändå bra att vi kom med, säger 
en flicka och hon får medhåll av de 
andra klasskamraterna.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Tävlar i ”Vi i femman”

NYHETER ”Det har varit helt magiskt” ’’

EKERÖ | Elvaåriga Lisa Bildsten 
från Ekerö har alltid drömt om 
att vara med i TV4-programmet 
”Wild Kids”.  Nu har hennes dröm 
gått i uppfyllelse.

Av 6 000 sökande togs elva barn 
ut till ”Wild Kids”, en av dem var 
Lisa Bildsten.

– Jag skrev ett brev där jag berät-
tade lite om mig själv och vad jag 
har för egenskaper. Sedan kom jag 
med till nästa uttagning där vi fick 
göra flera olika tester. Man blev 
bland annat intervjuad och fick 
svara på en massa frågor, berättar 
Lisa. 

Efter detta blev det en lång vän-
tan. Av 500 uttagna i första om-
gången, togs 50 stycken ut men där 
var inte Lisa med. 

– Men de var inte riktigt nöjda 
med de 50 de hade tagit ut så de tog 
ut tio till och där hade jag turen att  
komma med. 

I nästa uttagningsomgång dela-
des de upp i lag och körde lite lekar 
för att se hur de samarbetade. De 
fick också träffa en en barnpsyko-
log och prata om rädslor.

– Man är ju där ganska länge och 
då måste man klara av att vara ifrån 
familjen.

Så småningom fick Lisas pappa 
meddelande om att Lisa kommit 
med, men han fick inte berätta då 
Lisas reaktion skulle spelas in via 
ett video-samtal.

– Det kändes som att jag inte kun-
de röra mig för jag var helt i chock. 
Tårarna bara rann för det har alltid 
varit en dröm att komma med, be-
rättar Lisa.

Långt inne i Järvsö skogar möts 
barnen i tävlingar som kräver styr-
ka, snabbhet och påhittighet, men 
framförallt ett bra lagarbete. Pro-
grammet är färdiginspelat och har 
just börjat sändas, men Lisa får inte 
berätta hur det gått. Men oavsett 
hur det gick, var drömmen så fan-
tastisk som hon hade hoppats på?

– Det har varit helt magiskt och 
det är så fina priser under tävling-
en, ett lag vann till exempel massa 
godis. Sedan är straffen mindre 
kul, men det var fortfarande så ro-
ligt att vara med.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Drömmen blev verklig

Emil Skandevall, Ella Lilja, Stina Gillner och Arthur Haeberlein är de tävlande 
från Ekebyhovskolans klass 5A och 5C.                                          FOTO: EWA LINNROS

Lisa Bildsten i ”Wild Kids”                                               
                      FOTO: DANIEL OHLSSON/C MORE

”En sådan här 
chans får man 

bara en gång i livet”

Ekerö 08-560 313 31
Naprapaterna Ekerö  www.naprapaterna.nu 
Jungfrusund Skärgårdsstad, Bryggavägen 133

  

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se

Tröttnat på köerna?
Arbeta och bo på Ekerö!
Hyr kontor/lokaler/lager

Att jobba och bo på Ekerö innebär att man slipper sitta i 
köer, får mer tid över och skonar miljön. Vi har nybyggda 
och nyrenoverade kontorslokaler till uthyrning i Brygga 
industriområde. Nära till buss, färja och Ekerö centrum. 
Vi har även uppställningsytor och lagerlokaler på inhäg-
nat område i närheten av kontorsfastigheten.

Vi söker  
pensionärer  

som vill jobba
med oss!

vasterort@veterankraft.se | tel: 08-525 27 900

Vi gör vardagen
enklare!

HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER
HANTVERK • TRÄDGÅRDSARBETE
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EKERÖ | För 30 år sedan 
invigdes Mälarökyrkan i 
Ekerö centrum efter att 
församlingsmedlemmarna 
lagt ner uppåt 14 000 
arbetstimmar på att bygga 
den. Arbetet var visserli-
gen hårt, men församling-
en fick en stark samman-
hållning på köpet. 

”Kyrkan mitt i byn” var en 
av arkitekten Ralph Erskines 
grundtankar när han under 
1980-talet valde att placera 
en kyrka på ritningen för 
Ekerös nya centrum. Svens-
ka kyrkan hade några år ti-
digare invigt sin nya kyrka i 
Ekebyhov och av de frikyr-
koförsamlingar som fanns 
i kommunen, föll valet på 
pingstförsamlingen som var 
den största.

– Vi hade redan börjat 
spara pengar för ett kyrko-
bygge, men vi samlade också 
ihop en hel del genom auk-
tioner, midsommarfirande 
och andra arrangemang. 
Byggkostnaderna beräk-
nades till uppåt sju och en 
halv miljon kronor inklusi-
ve arbetskostnader, men när 
bygget var klart hade vi bara 

lån på strax över en miljon 
kronor, berättar Manne Ny-
ström, som var byggledare 
då det begav sig.

Han berättar också hur 
Ralph Erskine gjorde rit-
ningarna för 70 000 kronor, 
vilket var en femtedel av vad 
arbetet skulle ha kostat.

Mannes son Pelle Nyström 
är idag ordförande i kyrkan 
och var också involverad i 
bygget, även om han inte 
bodde i kommunen på den 
tiden.

– Under själva byggtiden 
så gjorde varenda en av med-
lemmarna någonting som 
hade med bygget att göra. 
Det fanns många duktiga 
hantverkare bland medlem-
marna och en del var under 
utbildning i hantverksyr-
ken, säger han och konstate-
rar att den sammanhållning 
som arbetet ledde fram till, 
inte hade kunnat uppnås på 
något annat sätt.

Han tror dock att uppläg-
get med privatpersoner som 
genomför ett så stort bygg-
projekt, sannolikt inte hade 
kunnat användas idag, med 
tanke på strängare regelverk.

Den lilla inomhusbal-
kongen högt upp på väggen 
i kafédelen, de oregelbundet 
placerade fönstren i kyr-
korummet och de mörkare 
plattorna i kafégolvet, som är 
en förlängning av en marke-
ring på själva torget utanför, 
är alla detaljer som vittnar 
om att just Ralph Erskine 
ligger bakom arkitekturen. 
Men församlingen hade själ-
va en hel del idéer om hur de 
ville utforma sin kyrka. 

– Vi hade till exempel 
tydliga tankar om att vi ville 
ha ett kafé som var öppet ut 
mot torget, förklarar Manne 
Nyström.

Resultatet blev en byggnad 
som imponerar på många 
som kliver in där.

– När jag kom hit 2010 
slog det mig genast vilket 
fantastiskt kyrkorum detta 
är, säger Samuel Klintefelt, 
pastor i församlingen.

Idag är Mälarökyrkan en 
livaktig församling med 
uppåt 250 medlemmar. Sön-
dagsgudstjänsterna sam-
lar ofta mellan 100 och 150 
deltagare och de mer lättill-
gängliga gudstjänster som 

hålls med jämna mellanrum, 
fyller kyrkan med råge. För 
inte länge sedan var till ex-
empel Carola Häggkvist gä-
startist och kyrkan var fylld 
till bredden.

– Vi har också väldigt 
mycket andra aktiviteter, 
som till exempel språkkafé, 
en nystartad barnkör, en 
gospelkör där 80 procent 
av deltagarna inte är för-
samlingsmedlemmar och 
nattkafé för ungdomar. Se-
cond handbutiken i Trox-
hammar är också en viktig 
del av vår verksamhet och 
vi samarbetar mycket med 
andra församlingar i kom-
munen, berättar Samuel 
Klintefelt.

– Nu hoppas vi på att hitta 
ett sätt att väcka liv i kaféet 
så att kyrkan kan vara öppen 
även på dagtid på vardagar. 
Om man har en kyrka mitt i 
byn, vill man ju att den ska 
vara så tillgänglig som möj-
ligt. Nu på söndag är dock 
kyrkan stängd, vilket händer 
högst en gång per år, säger-
Pelle Nyström.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

”Kyrkan mitt i byn” fyller 30 

NYHETER  ”Vi hade till exempel tydliga tankar om att vi ville ha ett kafé som var öppet ut mot torget” ’’

Gabriella Wessman och Rickard Sjöberg var presenteratörer 
under 30-årsfirandet i december.           FOTO: URBAN THOMS

www.musikcarina.se
 Carina Bergstedt Edlund

utbildad vid Musikhögskolan i Stockholm

Ny termin med musik hos  MUSIKCARINA
– fyll den med glädje, kunskap och nya mål

ALLAKANSJUNGA-KÖREN börjar igen tisdag 28 januari 
11.00 -12.30. Vi repeterar i Ekebyhovsskyrkans lokaler, 
fikapaus i mitten. En lättsam, blandad och glad kör för dig 
som är dagledig och har tid och lust. Du provar alltid gratis 
första gången.

PROJEKTKÖREN är kören för dig som har god erfarenhet 
av körsång, sjunger rent och behärskar noter. Högt tempo, 
stämsång och god kvalité. Vi repeterar endast under ca fem 
veckor med start direkt efter påsk. Konsert i mitten av maj. 
Vi övar vid Brommaplan, tisdagar 18.30 - 20.00 inkl kort paus. 

Ekerö  -  Stockholm

All info och anmälan, musikcarina.se  Välkommen!

Pianoundervisning, 
enskilda lektioner,     
begränsat med platser

Skolprojekt,  hand-
ledning

Förberedelse inför 
provsjungningar/högre 
studier

Musik till bröllop, 
dop, begravning

Mörbyvägen 2 Ingentinggatan 2 Torsgatan 8
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Oavsett om du övervintrar hemma 
eller går på upptäcktsfärd, hittar du  
allt du behöver på Bromma Blocks.

get the new year off to a 

J12439_BB New Year 248x178_v1aw.indd   1 11/12/2019   10:24
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Sporten
Sportnyhet? Skicka kort text till sporten@malaroarnasnyheter.se’’

”Vi kommer att bli mellan 120 och 150 nya spelare”
Johan Fogelklou, biträdande sportchef Skå IK fotboll

Skå IK fotboll växer
FOTBOLL | Skå IK fotboll 
har haft några tuffa år 
men inför säsongen kom-
mer man att starta upp sju 
nya lag. 

– Vi kommer att bli mellan 
120 och 150 nya spelare i fot-
bollssektionen. Dels fyller 
vi på underifrån med flickor 
och pojkar födda 2013, dels 
får vi in ett damlag i division 
5.

Förra säsongen spelade 
herrlaget i division 7 och 
vann serien. Denna säsong 
ligger de i division 6, be-
rättar Johan Fogelklou, bi-
trädande sportchef Skå IK 
fotboll. Han har själv spelat 
fotboll sedan han var fem år 
och då i Skå IK.

– När jag var tolv år blev vi 
lite för få för att kunna spe-
la i elvamannalag, då gick 
jag över till Ekerö IK där jag 
spelade i fyra år. Sedan kom 
jag tillbaka till Skå IK, säger 
Johan som nu spelar i Skå 
IK:s A-lag.

Utöver de nya lagen blev 
också fotbollskolan i som-
ras lyckad och den bästa 

på länge med 130 barn och 
knatteskolan med 85 delta-
gare. 

Johan ser fram emot sä-
songen och nysatsningarna 
inom sektionen.

– Förra säsongen hade vi 
ett lag i en B-lagsserie och 
det laget bestod egentligen 
av spelare från A-lagstrup-
pen som inte fick speltid 
samt spelare som jag själv 

som vill dubbla och spela fler 
matcher. Den här säsongen 
är tanken att vi ska ha ett 
liknande upplägg men att vi 
även ska ha en juniortrupp 
vilket är 17-åringar, som får 
blandas med A-lagsspelare 
och spela B-lagsmatcher. 
Utöver det ska vi ha ett re-
servlag som blir mera av ett 
veteranlag där egentligen 
vem som helst, även utan 
fotbollsbakgrund kan få vara 

med och spela, förklarar Jo-
han. 

Säsongen drar igång med 
matcher i mitten eller slutet 
av april och pågår sedan en 
bit in i juni. Efter somma-
ruppehållet fortsätter sedan 
säsongen i mitten av augusti 
och pågår fram till början av 
oktober.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

ALPINT | Mälaröarnas 
alpina skidklubb MASK:s 
William Hansson repre-
senterade Sverige i två 
Euroapcuptävlingar i sla-
lom i Frankrike och gjorde 
världscupsdebut i Italien.

I Euroapcuptävlingar i sla-
lom i franska Vunjay den 5 
och 6 januari körde William 
Hansson två tävlingar. I den 
ena körde han ur och i den 
andra slutade han på 32:a 
plats. 

– Men den stora upple-
velsen och steget för ho-

nom var när han fick göra 
världscupdebut i klassiska 
Madonna di Campiglio i 
Italien. Han kvalificerade 
sig inte vidare till det andra 
åket, men att bara starta i 
Madonna di Campiglio där 
Stenmark, Strand, Fogdö 
och Byggmark firat trium-
fer är en upplevelse i sig, 
berättar Peter Albertsson, 
kommunikatör, Ski Team 
Sweden.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Världscupdebut

130 barn deltog i Skå IK fotbollsektions fotbollskola i somras. Sektionen växer på många plan och 
inför säsongen startas sju lag upp med bland annat ett damlag i division 5.                               FOTO: SKÅ IK

MASK:s William Hansson.                                  FOTO: SSF/KLAS ROCKBERG

BASKET | Damer div 2: 26/1 kl 20:00 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - Viby Basket • 2/2 kl 15:00 Mälaröhallen: KFUM Ekerö - KFUM Linköping  
INNEBANDY | Herrar div 5B: 1/2 kl 17:30 Mälaröhallen: Adelsö IF - Ängby IF (B)  
ISHOCKEY | Alltrean ö:  28/1 kl 19:30 Allhallen: Ekerö/Skå IK - KTH IF   

LÄGET 20 JAN

HEMMAMATCHER TILL DEN 5 FEB

TABELLER

BASKET
Damer div 2
Viby Basket 12 9  3 814 - 586 18
Arvika 10 8  2 683 - 552 16
KFUM Gävle 11 6  5 502 - 498 12
Fryshuset Basket 11 6  5 604 - 617 12
VGB 9 4  5 534 - 493 8
KFUM Ekerö 11 2  9 500 - 663 4
Västerås Basket 11 0  11 481 - 799 0

INNEBANDY
Herrar div 2
Hammarby IF IBF 15 13 2 0 112 - 58 41
Vallentuna IBK 15 11 2 2 128 - 98 35
Nacka Wallen. IBK 15 11 0 4 90 - 69 33
Ingarö IF 15 9 0 6 113 - 106 27
Väsby AIK 15 7 2 6 81 - 75 23
Hässelby SK IBK 15 6 2 7 82 - 92 20
IBF Off. Lidingö 15 5 1 9 82 - 89 16
IS Bar C. Nytorget 15 5 1 9 83 - 92 16
Värmdö IF (B 15 4 3 8 66 - 88 15
Ekerö IK 15 4 1 10 77 - 115 13
Sörskogens IF 15 3 2 10 96 - 109 11
Hammarb. IBK 15 2 4 9 99 - 118 10

INNEBANDY
Herrar div 5B
Westermalms IBK 10 8 1 1 74 - 41 25
Lokom. Sthlm. IK 10 7 1 2 78 - 52 22
Mariebergs SK 10 5 2 3 66 - 55 17
Högalids IF (B) 10 5 1 4 66 - 72 16
IK Stym 10 4 2 4 47 - 39 14
Järfälla IBK(C) 10 4 1 5 58 - 54 13
Vällingby BK 10 3 3 4 49 - 58 12
Ängby IF (B) 10 3 2 5 33 - 55 11
Hässelby SK IBK (C) 10 2 1 7 49 - 66 7
Adelsö IF 10 1 2 7 42 - 70 5

ISHOCKEY
Herrarr div Alltrean ö
SK Iron Hockey 10 5 3 2 49 - 34 19
Tierps HK 10 6 1 3 38 - 27 19
IFK Österåk. Vik. HC 10 5 3 2 47 - 39 19
Lidingö Vik. HC 10 4 3 3 36 - 28 16
SHK Hockey Cl. 9 4 2 3 26 - 18 16
Ekerö/Skå IK 9 0 6 3 32 - 40 10
Hallsta IK 10 2 2 6 26 - 44 9
KTH IF 10 2 2 6 23 - 47 9

Torsdagar kl 17-19 Radio Viking 101,4 

eller via webben www.radioviking.se

Tidningens eget 
radioprogram

Med Ewa Linnros 
och Jocke Jonsson 

torsdag 23/1 17-19  
i Radio Viking 101,4

Repris på www.malaroarnasnyheter.se

Nyheter, trafikrapport, väder, spännande 
gäster, tävlingar med fina priser och allt 
handlar om Mälaröarna! Ställ en fråga 
till kommunens informationschef, vi tar 
upp det i programmet. Maila frågan till 
radio@malaroarnasnyheter.se  nyheterMÄLARÖARNAS

01,4444444444444444444444444444444444444444444444444444 

Det går också att lyssna på www.radioviking.se I Senaste programmet finns på www.malaroarnasnyheter.se I Intervjuer och bilder läggs också ut på 

”God kväll Mälaröarnas” Facebook-sida I Arrangör: Mälaröarnas nyheter i samarbete med Föreningen kultur och musik på Mälaröarna och Radio Viking
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ANLÄGGNINGAR: Bromma, Skoda Center Bredden,  
Sätra, Södertälje, Täby

ÖPPETTIDER: Måndag–fredag 9–18, lördag–söndag 11–16

SCALA Style TSI 115   
Privatleasing fr. 2 299 kr / mån* inkl. service

Miljöklass EU6. * *ŠKODA Privatleasing inkl. serviceavtal 36 mån, 1 000 mil/år, ingen särskild leasingavgift, garanterat restvärde. Rörlig ränta VWFS jan 2020. Upplägg- och adminavgift tillkommer. **Extrautrustning kan påverka förbrukning och CO2 WLTP. 

Erbjudandet kan inte kombineras med andra rabatter och avtal. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Bränsleförbrukning blandad körning från 5,7 / 100 km, CO2-utsläpp 130 g / km (NEDC 113 g / km).**

ŠKODA
CONNECT

APPLE 
CARPLAY

VI KÖPER 
ELLER BYTER 

IN DIN BIL

PROVA NÅGOT NYTT. 
NYA ŠKODA SCALA.

Läs mer på skodastockholm.se

BOXNING | Med en framgångsrik 
boxningskarriär i bagaget vet 
Jenny Hardingz Bredler från 
Färingsö vad hård träning vill 
säga. När hon nu engagerar sig i 
Skå IK brottning vill hon ge sina 
fyra söner förutsättningar för att 
själva få möjlighet att satsa på 
någon idrott. 

Under EM 2009 tog Jenny Har-
dingz guld i sin viktklass i boxning 
och karriären var på topp. Men när 
hon skulle ladda om inför OS 2012 
tog satsningen ett tvärt slut.

– Jag hade pressat kroppen till 
gränsen för vad den klarar av och 
fick en stressfraktur i lårbenet, 
vilket gjorde att jag fick ta beslutet 
att lägga ner trots att jag hade gjort 
några bra matcher, konstaterar hon 
krasst.

Dock hittade Jenny snart ett nytt 
fokus när första sonen kom till 
världen.

– Jag brukar säga att han är min 
OS-medalj. När jag ser tillbaka på 
beslutet att sluta med boxningen så 
känns det inte så dramatiskt, säger 
hon.

Därefter kom barnen i en rask 
takt. Utan någon större planering 
födde hon tvillingpojkar och där-
efter ytterligare en son, vilket gjor-

de att hon och maken Erik Bredler, 
även han med ett förflutet i box-
ningsvärlden, blev fyrabarnsföräl-
drar under loppet av tre år och åtta 
månader.

– Även om det är intensivt med 
så många barn på så kort tid så är 
det mycket roligt också.

Jenny kommer ursprungligen 
från Gotland, men Erik har vuxit 
upp på Mälaröarna och familjen 
bodde under ett antal år i Bromma. 
Då Erik jobbar som anläggnings-
chef på simhallen i Vällingby, där 
Djurgårdens brottning tränar, tog 
familjen steget att besöka en trä-
ning och blev mer eller mindre fast.

– Jag blev helt frälst när jag fick se 
hur fysisk sporten är med kuller-
byttor och många andra gymnasti-
kliknande övningar.  

I september flyttade familjen in 
i Eriks nyrenoverade föräldrahem, 
som funnits i släkten i nio genera-
tioner, i Bredlöt på Färingsö. 

– Jag har kommit att älska att bo 
på Mälaröarna och det är så värt 
resorna att få bo här ute i lugnet, 
konstaterar Jenny som jobbar som 
idrottslärare i Enskede.

Som ett resultat av flytten fick 
Jenny och Erik kontakt med Skå IK 
brottning och bestämde sig för att 
våga byta klubb.

– Det är en väldigt familjär stäm-
ning i klubben och vi har verkligen 
fastnat för träningen, hela famil-
jen. Jag försöker också själv lära 
mig mer om sporten, för att själv 
kunna stötta killarna och hänga 
med i deras utveckling. En av trä-
narna som själv varit aktiv och täv-
lat, brukar visa mig lite grepp och 

vi har bestämt att vi ska försöka 
sparra så ofta det går.

Nu deltar Jenny, Erik och de fyra 
sönerna i träningarna två gånger i 
veckan och föräldrarna vill gärna 
ge barnen förutsättningar för att 
kunna satsa på sporten om de vill.

– Jag ljuger om jag säger att jag 
inte hoppas få uppleva mästerskap 

och en idrottskarriär för någon av 
grabbarna. Men oavsett så ger en 
bra motorik och bred kunskap av 
rörelse ett bättre självförtroende 
och bättre förutsättningar för att 
lyckas med vad de än tar sig för i 
framtiden.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Byter boxning mot brottning
SPORT 

Jenny Har-
dingz med 
fr.v. Lewis, 
Elliot,
Maddox 
och Lennox.

FOTO:  PRIVAT
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EKEBYHOV | I en unik 
textil- och schablonut-
ställning som pågår på 
Ekebyhovs slott, visas en 
sällan skådad mönster-
skatt. Allt kommer från 
Sten Hultberg handtryck 
i Dala-Floda som varit 
nedlagt sedan början på 
60-talet.

”Fantasia” som ritats av 
Mari Simmulson, ”Vågor-
na” av Stig Lindberg och 
”Lianer” som Sten Hultberg 
själv formgivit, är bara någ-
ra av det mer än trettiotalet 
tygmönster som tillsam-
mans med schablonerna de 
tryckts med, för första gång-
en visas i en samlingsut-
ställning. Förutom tyg visas 
även dukar, bonader och en 
del andra tryck upp.

Sten Hultbergs tryckeri 
var verksamt mellan 1947 
och 1963 och producerade 
mängder av tryck som är ka-
raktäristiska för den tiden. 
Han hade ett nätverk som 
omfattade många kända 
formgivare, bland annat ge-

nom sin hustru Astrid Sam-
pe, även hon formgivare och 
chef för NK:s textilkamma-
re.

Maria Jernkvist som ar-
rangerar utställningen till-
sammans med Sten Hult-
bergs son Anders Hultberg, 
är stolt över att kunna ge en 
så omfattande bild av vad 
som producerades i trycke-
riet.

– Jag har hållit på mycket 
med tyger och mönster, har 
en retrobutik i stan och före-
läser på ämnet bland annat. 
När Anders Hultberg tog 
kontakt och erbjöd mig att 
komma hem och titta på det 
han hade kvar från sin pap-
pa och fått skänkt av andra, 
blev jag eld och lågor, berät-
tar hon.

När hon sedan var med 
och arrangerade den upp-
märksammade utställning-
en med STOBO-textiler i 
Troxhammar sommaren 
2019 fick hon kontakt med  
konstföreningen på Ekeby-
hovs slott. Hon fick frågan 

om att sätta ihop en utställ-
ning med mönster från Sten 
Hultbergs handtryckeri och 
tackade gladeligen ja.

Så nu visas för första 
gången tygerna upp tillsam-
mans, men för en hel del 

svenskar är de redan välkän-
da då de prytt många barn-
domshem.

– Vissa av de här tygerna 
har också visats på så vitt 
skilda ställen som Victoria 
Albert Museum i London, 

Museum of Modern Art i 
New York och National-
museum i Stockholm, säger 
Anders Hultberg.

Som utställningens 
maskot används en vänlig 
liten figur som heter ”Hus-

katten” som Sten Hultberg 
själv gjort. Den har även fått 
ge namn åt utställningen 
som pågår fram till den 2 fe-
bruari.

LO BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Välkända tyger i unik utställning
Både tyger och schabloner från Sten Hultberg handtryck

KULTUR 

Variationen på utställningen är stor. T.v. ses tyget ”Trolltyg” och Per Beckman och t.h.  ”Stripes” av Sten Hultberg.      FOTO: MARIA JERNKVIST

Karlsbodavägen 19A, Box 11104, 168 11 Bromma. Tel: 08-445 14 10. E-post: info@bastuspecialisten.se 

Öppettider: måndag 10-19, tisdag-fredag 9-18, lördagar 10-15.

Se hela vårt stora sortiment på 
www.bastuspecialisten.se

Jøtul spiskassett I 520 FL 
Pris Nu 20.900:- (ord. pris 22.900:-) 
960:-/mån. 

Jøtul F3 Svart lack. 

Pris Nu 13.900:- (ord. pris 15.900:-) 
656:-/mån. 

Jøtul F 378 Advance. 

Pris Nu 22.900:- (ord. pris 24.900:-) 
1.047:-/mån. 

Bekväm finansiering utan ränta på 24 mån. Uppläggningsavgift 495:- och avisering 30:-/mån tillkommer. 

VINTER- 
KAMPANJ
PÅ BRASKAMINER OCH 
SKORSTENAR FRÅN JØTUL
Passa på nu och köp en härlig gjutjärnsspis från Jøtul.

Fram till den 15 mars har vi specialpriser på spisar, 

spiskassetter och skorstens paket. Besök vår butik och låt 

oss lämna ett komplett förslag, även med montage om så önskas.

J

SKOLVAL 20
Från den  januari –  februari ska du göra skolval till 
förskoleklass i Självservice Barn och utbildning. Information 
om skolvalet kommer att skickas hem till berörda 
vårdnadshavare under vecka . 
Du kan läsa mer och hitta länk till Självservice Barn och 
utbildning på www.ekero.se/skolval20

Binärdata AB
Support & Försäljning 

07-22 Alla dagar
0707-139 000   08-560 402 51  

Leif Rickegård

RUT-avdrag

50 % rabatt 
på timpriset
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 Direktsändning  

från MET  

i New York! 

Erskinesalen 1 februari kl 19 - 22.45
Introduktion kl 18.40 Biljetter för 260 kr finns 
på Mälaröarnas bokhandel & malarobion.se.

KÖPER DINA PRYLAR 
Stora som små partier, Även dödsbon 
Röjning och städning. Allt efter behov! 

 Även Släktforskning till fasta priser   

Tel: 072-922 92 54 

malaroantik.se 

Tack alla mälaröbor för 
att ni julhandlade hos oss!

Tänk globalt – handla lokalt

Vissa butiker har utökade öppettider. För info se ekerocentrum.se

ÖPPETTIDER
Vardagar ............. 10.00-18.30
Lördagar ............. 10.00-15.00
ICA alla dagar.... 08.00-22.00

EKERÖ
GRILLEN

EKERÖ
KEMTVÄTT

Floristhörnan
Ekerö

08-34 11 77   info@enzodg.se    Ekerövägen 51, 178 51 Ekerö

Fredagsmys på Enzo!Fredagsmys på Enzo!
Fredagsbistro / Take AwayFredagsbistro / Take Away

17.00-21.0017.00-21.00

Nya öppettider

Tisdag-torsdag 07.30-17.00

Fredag: 07.30-21.00

Lördag-söndag: 10.00-16.00

enzodg.se enzo_gelato
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Ekebyhovs slottsgalleri
Tygmönster och schabloner från 
50-talet tryckta hos Sten Hultberg, 
handtryck Dala-Floda Sweden och 
sammanställda av Anders Hultberg 
och Maria Jernkvist
Utställningen pågår t.o.m. 2/2.

Galleri Utkiken
”Nallarnas jul” – busiga nallar gör 
påhitt. Fr. 2 år Utställningen förlängd 
t.o.m. 25/1.

 EVENEMANG

Mälaröbion
22/1 kl 19: ”Les Miserable”, fr 15 år. 
26/1 kl 15: ”Dolittle” (sv tal), fr. 7 år, 
kl 19: ”Bombshell – när tystnaden 
bryts”, fr. 11 år. 
5/2 kl 19: ”1917”, ålder ej bestämd.
Var: Erskinesalen, Ekerö kulturhus
Arr: Mälaröbion

”God kväll Mälaröarna” 
Nyheter, lyssnarnas frågor till 
kommunen, sport, kultur – och allt 
handlar om Mälaröarna! Dessutom 
– vinn fina vinster i tidningens eget 
radioprogram.
När: 23/1 kl 17-19
Var: Radio Viking, 101,4
Arr: Mälaröarnas nyheter, Musik och 

kultur på Mälaröarna, Radio Viking

Film
”Kapernaum” . Regi: Nadine Laba-
ki, Libanon/Frankrike/USA 2018. 
Medlemskort i Filmstudion berättigar 
till vårens samtliga filmer. Enstaka 
biljetter får ej säljas.
När: 23/1 kl 19.30
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum.
Arr: Ekerö filmstudio

Friskvårdsdagen
Föreläsningar om hälsa, lokala utstäl-
lare inom hälsa och friskvård. Gratis.
När: 25/1 kl 10-16
Var: Erskinesalen
Arr: Emma Rosell 

Ekebyhovs slott
25/1 kl 14: Trio med Tuba. Arr: Vi unga 
Bailar.
26/1 kl 14: Ulla Dixgård, Anders 
Henriksson, Rikard Peterson – på 
piano, flöjt, tuga, fagott och horn. Arr: 
Vi unga Bailar
1/2 och 2/2 kl 14: Elevmedverkan – 
musik. Arr: Drottningholmsskolan 
klass 9.

Kreativa lagningar
Lär dig laga kläder på vackra och 
kreativa sätt. Ta med egna plagg. Fika 
finns.

När: 26/1 kl 13-15
Var: Biblioteket i Stenhamra
Arr: Biblioteket i Stenhamra

Vinterfåglar inpå  knuten
Räkna vinterfåglar runt öarnas olika 
fågelmatningar. MOF närvar vid 
”Slottsbaren” i Svartsjö slottspark 
och Ekebyhovs slotts matningar 1/2 
för att hjälpa till med artbestämning.
När: 31/1-3/2
Var: Mälaröarna, Svartsjö slott och 
Ekebyhovs slott
Arr: Mälaröarnas ornitologiska 
förening

Konsert
George och Ira Gershwins ”Porgy and 
Bess” live från Metropolitan i New 
York.
När: 1/2 kl 19, introduktion 18.40
Var: Erskinesalen, Ekerö centrum
Arr: Live på bio Ekerö

Juridisk rådgivning
Advokat Emelie Andersson, spe-
cialiserad på brottmål, familjerätt 
och migrationsrätt men svarar även 
på andra frågor i mån av kunskap. 
15 minuter kostnadsfri rådgivning. 
Anmälan samma dag fr. kl 9.
När: 4/2 kl 17.30-18.30
Var: Biblioteket, Ekerö centrum
Arr: Ekerö kulturhus

Författarträff
Augustpristagaren och författaren 
Karin Smirnoff berättar om sina 
böckers karaktärer.
När: 4/2 kl 19
Var: Ekerö bibliotek
Arr: Ekerö kulturhus

 BARN OCH UNGA

Julgransplundring
Utställningen ”Nallarnas jul” avslutas 
med julgransplundring med över-
raskningar.
När: 25/1 kl 13
Var: Galleri Utkiken
Arr: Ekerö kulturhus

 SPRÅKKAFÉ

Stenhamra
Träna på att prata svenska, eller lär 
ut. Biblioteket bjuder på fika.
När: Måndagar kl 16-18
Var: Biblioteket i Stenhamra
Arr: Färingsö församl., biblioteket, 
Ekerö kommun, Öar utan gränser

Ekerö
Träna på att prata svenska, eller lär 
ut. Fika finns.
När: Onsdagar kl 16-18
Var: Mälarökyrkan, Ekerö centrum
Arr: Mälarökyrkan
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•  Tipsa om 
utställningar 
och evenemang 
som äger rum 
på Mälaröarna!
De ska vara 
öppna för en bred 
allmänhet, utan 
förpliktelser 
annat än even-tu-
ell entrébiljett. 

• Skicka till 
pagang@malaro-
arnasnyheter.se
Manusstopp: 
Måndag före 
kl 12,  1,5 vecka 
före utgivning.

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Golvslipning
 Även altan/trall slipning

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

8 söndagar start 23/2 
Ölsta Folkets Park

För dig som är nybörjare: Baskurs 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs 18:45-20:15

800 kr/person och kurs 

Medlemsavgift i Ölsta folkets park ingår. För redan medlem-
mar 600 kr/person och kurs.

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt pg 731120-2

8 söndagar start 23/2
Ölsta Folkets Park

För dig som är nybörjare: Baskurs 18-19:30
Träna vidare: Påbyggnadskurs 18:45-20:15

800 kr/person och kurs

Medlemsavgift i Ölsta folkets park ingår. För redan medlem-
mar 600 kr/person och kurs.

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22

etalas in på vårt pg 731120-2

Buggkurs! Buggkurs! 

Varmt välkomna!

VidVid frfrågoågog r: 076
KKuKurKurursavsavsavgifgifgifgifg tenent  b

Söndag 16/2, kl 15-18 
Ölsta Folkets Park

En kurs för dig som vill prova på 
eller fräscha upp din dans. 250 kr/person. 

Sedan följer 8 söndagskvällar 
med bas- och påbyggnadskurs 

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22
Kursavgiften betalas in på vårt pg 731120-2

Söndag 16/2, kl 15-18
ÖÖllssttaa FFoollkkeettss PPaarrkk

En kurs för dig som vill prova på 
eller fräscha upp din dans. 250 kr/person.

Sedan följer 8 söndagskvällar 
med bas- och påbyggnadskurs

Anmälan: faringso_humbuggs@spray.se
Vid frågor: 076-771 29 00, 070-684 11 22

etalas in på vårt pg 731120-2

 Buggkurs! Buggkurs! 

Varmt välkomna!

Vid frågog r: 076
KKurKurKursavsavsavgifgiffgifg tentent be

YVONNES FOTHÄLSA 
– Medicinsk fotvård – 

Hos mig får du hjälp med allehanda fotproblem 
• Fotsmärtor 
• Nageltrång 
• Fot och nagelsvamp 
• Vårtor 
• Förhårdnader, sprickor 

Vid behov gör jag även hembesök 
Bokning via www.bokadirekt Salong Närlunda 

eller på 0707-55 16 17 
Plats: Jungfrusund Salong Närlunda 

Varmt välkomna!

BABYSIM & SIMSKOLA 
SIMSKUNSKAP 

FÖR ALLA!

B A BYS I M     &  S I M S KO LO R

BABYSIM • SMÅBARNSSIMSKOLA • TEKNIK-
GRUPPER • VUXENCRAWL & VUXENSIMSKOLA

WWW.TRAMPOOLIN.COM  •  08-506 212 42

PÅ EK-

GÅRDEN

EKERÖ

B O K A V Å R E N S
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Alla hjärtans dag

drop in-vigsel 

INGEN ANMÄLAN BEHÖVS.
Ta med legitimation och hindersprövning från Skatteverket. 
Vi står för präst, musiker, bröllopsvittnen, kyrka. 
Mer info: www.svenskakyrkan.se/ekero/drop-in-vigsel-i-ekebyhovskyrkan
Frågor? Präst Magnus Ehntorp 08-560 387 04

Länge leve kärleken!

14 februari 16-21
Ekebyhovskyrkan

Vill ni gifta er men tycker att bröllop är 
ett för stort projekt? Då har vi en lösning.

Vill du dela dina minnen och lyssna till andras?
Hur var det när du var liten och växte upp?
Vad är egentligen vuxenliv och åldrande?

Kom och dela dina minnen och tankar i en öppen och trevlig atmosfär under 
våren här på Ekerö. 

Samtalsgrupperna, som består av 6–8 deltagare, träffas en gång i veckan 
under tio veckor och leds av utbildade gruppledare. Varje träff innehåller 
avslappning och har ett tema som vi pratar om.

Var   Ekebyhovskyrkan, Björkuddsvägen 2
Start   29 januari 2020  kl 13.00 - 15.00, 10 ggr
Anmälan  Senast 27 januari till Ekebyhovskyrkans expedition, 
  08-560 387 00 eller ekero.pastorat@svenskakyrkan.se
Gruppledare  Barbro Arlinger och Elisabet Nordström
Kostnad   Kostnadsfritt

Vi hälsar dig varmt välkommen till Livsberättargruppen!

LivsberätTargrupP

Handarbetskafé Ekebyhovskyrkan
Varannan torsdag kl 13 - 15
start: 16 jan (ojämna veckor)

Flitiga fingrar Adelsö Hembygdsgård
Varannan tisdag kl 13-15
start: 21 jan (jämna veckor)

Sticka och skicka Munsö församlingsgård
Varannan måndag kl 18.30-20.30
start: 20 januari (jämna veckor)

HANDARBETE & 

GEMENSKAP

Är du en stickare 
eller kanske vill bli en? 
Välkommen till oss:  

560 340 00

Ekerö Taxi 
har en egen app!

Ladda ner till din mobil 
och boka din resa 
direkt i  appen!
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Nya dragningen av 
linje 176 in på Ekerö

Nu står nya gigantiska 
centrumbyggen på tur. 
Både i Träkvista och Ekerö 
centrum. Byggen som 
skapar levnadsmiljö för 
flera framtida generationer 
mälaröbor. Ett stort ansvar 
vilar på kommunledningen 
att styra dessa byggen så att 
vi inte ska behöva skämmas 
för våra efterkommande. Det 
finns nu en god start med 
ett inbjudande centrum och 
byggnader i omgivningen 
med både stil och charm. 
Detta får inte förödas av 
kortsynta exploatörer.

Vid Ekerövägen finns 
sedan en tid dessvärre 
ett utomordentligt trå-
kigt exempel på ”ful-
bygge”. I folkmun kallad 
”Rödakorshuset”. Huset, 
som är felplacerat grän-
sar direkt till en växande 
genomfartsled. Det utmärks 
av att vara alltför stort 
och högt för att passa i en 

småstad. Det har fantasilös 
form som man billigt har 
försökt piffa till med färg 
för att skapa en illusion av 
variation. Botten av fantasi-
löshet nås med ett rött kors 
på den fasad som närmast 
för tanken till att det är en 
sjukhusbyggnad. Jag hoppas 
innerligt att de boende dock 
har fina lägenheter och trivs 
in mot gårdsytorna.

På den andra sidan av 
vägen finns intelligent och 
spännande husformer i 
mänskliga proportioner. På 
avstånd från genomfartsle-
den. Där lyser den levande 
och omtänksamma männ-
iskans närvaro. Det humana 
har där segrat över ekono-
misk kortsynthet. Hus och 
kvarter med de förtecken 
som bör prägla framtida 
bebyggelse med nya intres-
santa arkitekter som form-
givare.

Vår kommun har värl-

dens bästa förutsättningar 
att bygga vackert och klokt 
för framtiden. Man har en 
ekonomi som anses möjlig-
göra spektakulära lyxbyggen 
för 250 miljoner kronor. 
Dessvärre skrämmer resul-
tatet vid Ekerövägen till 
eftertanke. Misstagen består 
i att kommunledningen 
tycks vara på väg att skapa en 
centrumkaraktär som liknar 
kaserngårdar i ett nytt mil-
jonprogram för betongföror-
ter. Det är exploatörerna som 
prioriteras, inte kommunens 
medborgare och kommande 
generationer. Om man vill 
skylla på ekonomi så säg det 
rätta namnet på vad som pri-
oriteras: ”kvartalsvinst”.

Jag protesterar mot fort-
satt förstörelse av vår livs-
miljö med bebyggelse av det 
slag som vi nu ser exempel 
på.

– Hans Holmqvist

Inga fler fulbyggen på Ekerö tack!

ty
ck

!

• Välkommen att skriva en  
lokal insändare!
• Vill du skriva med signa-
tur måste redaktionen ha 
 kännedom om namn, adress.  
• Skicka till
tyck@malaroarnas nyheter.se
• Redaktionen förbehåller 
sig rätten att avgöra vilket 
innehåll som lämpar sig på 
 insändarplats samt även att 
korta ner inläggen.

I Ekerö fokuseras mycket 
på ekonomi. Frågan är om 
det spelar någon roll, när 
kommunen och dess poli-
tiker med vissa undantag 
ändå tycks arbeta med fel 
saker som badhus och sina 
egna arvoden. Vad värre 
är följs inte fattade beslut 
– ”Riktlinjer för god ekono-
misk hushållning” – vilket 
ett enigt kommunfullmäk-
tige beslutade om så sent 
som 2015. I det sistnämnda 
dokumentet framgår att 
”Utgångspunkten är att årets 
resultat ska vara minst 1 % 
och sträva mot att överstiga 
2 %.”. Det enda parti som 
följer det ekonomiska regel-
verket är SD. 

Varför är det då viktigt 
att ha ett överskottsmål? 
Jo, syftet med att det årliga 
resultatet ska vara positivt är 
att investeringarna i huvud-
sak ska finansieras med egna 
medel och låneskulden till 
kreditinstitut ska hållas på 
en balanserad nivå. Tyvärr 
har varken majoritet eller 
vänsterkoalitionen förstått 
det. Under planperioden 

dubbleras finansnettot det 
vill säga kostnader för lån 
med mera. Själva låneskul-
den ökar under planpe-
rioden från 420 miljoner 
kronor till 1 330! Det är en 
tredubbling. Att i detta läge 
frångå överskottsmålet, 
vilket vänsterkoalitionen 
explicit gör, är att skjuta över 
problemen på kommande 
generationer!

I detta sammanhang 
skulle jag vilja lyfta just 
betydelsen av ledarskap och 
att föregå med gott exempel. 
I Ekerö så lägger kommunen 
116 miljoner kronor på kom-
munledningskontoret samt 
centralpolitisk verksamhet. 
Det utgör lika mycket som 
fem hela verksamhetsområ-
den inom den kommunala 
verksamheten! Eftersom 
endast SD:s budgetalterna-
tiv adresserar behovet av att 
minska just kommunled-
ning och de egna arvodena 
skulle jag vilja fråga Adam 
(M) och Hanna (S) – varför 
gör inte ni det?

– Johan Sundqvist

Varför prioriterar M och S 
badhus samt egna arvoden?

Varför ska vi på Färingsö 
behöva åka runt på Ekerö 
och plocka upp resenärer 
därifrån eller sitta i kö på 
Ekerö och förlänga vår 
resa med ytterligare cirka 
tio minuter? 

I morse innan rusningen 
slagit till tog det tio  min-
uter extra in till Bromma-
plan, men enligt tidtabellen 
så förlängs inte restiden... 

mycket märkligt. Det går 
inte att försöka göra en rese-
planering efter deras turlista 
eftersom det är fantasitider 
som de har angivit. 

Kan inte anslutande linjer 
ta upp 177:ans resenärer 
som ska ut på Ekerö istället 
för 176? Varför rundar inte 
bussen i den första rondellen 
utan ända borta vid Ekvägen 
varpå bussen måste stanna 
ytterligare en gång för att 

plocka upp passagerare? De 
stackarna som har åkte med 
snabbuss 338 får nu även 
sin snabba tur indragen  för 
att folk inte kan lära sig att 
det är en snabbtur och inte 
stannar innan Svanhagen på 
hemvägen. Motivationen att 
ta bussen minskar hela tiden. 
Kanske ni som tidning kan få 
svar som jag inte får.

– Färingsöbo

REPLIK

Bygglov eller inte är egentligen inte en relevant huvudfråga 
för mig och många andra utan det är att man överhuvudtaget 
gör våldsingrenpp i vår vackra dal, stor skada att på detta 
sätt skända naturen i närområdet. Nu återstår det att se vad 
som kommer att ske med återstoden av den åker närmast 
Träkvistavallen som nu ligger i träda. Kommer man att 
fortsatt erbjuda den till ”vår” tålmodige arrendator som fan-
tastiskt nog står ut med kommunens nycker och idogt och 
förtjänstfullt forsätter att bruka jorden på Ekebyhov, eller 
kommer man passa på att ”skända” dalen med ytterligare 
prospektering under förevändningen att den ligger ju ändå i 
träda. Vi lär få veta detta med tiden och då kommer kommu-
nen att visa sitt rätta jag, har farhågor inför hur det kommer 
att bli och bävar inför utfallet.

– En fortsatt oroad Anders Sparring

Ekebyhovsdalen återigen

I en artikel i MN den 19 
december om världsar-
vet Birka/Hovgården 
säger Adam Reuterskiöld 
”Kulturmiljön kring världs-
arven är inte en kommunal 
angelägenhet”. Hans utta-
lande får ses som ett svar 
på det öppna brev vi skrev i 
somras (och som stöddes av 
de flesta Adelsöföreningar) 
där vi kritiserade kom-
munen för misskötseln av 
världsarvets Hovgårdsdel. 

I den förvaltningsplan 
som gällde till utgången av 
2018 (någon ny finns inte) 
står bland annat: ”Det är 
också av stor vikt att plat-
sens information, som 
både hänvisar till världs-
arvet och inom världs-
arvet (entré-, inre- och 
mellanzon) förnyas för att 
bättre motsvara de vägled-
ningsförväntningar som 
finns bland besökare, såväl 
hos till exempel barn som 
utländska besökare som 
funktionshindrade m fl”. På 
annan plats i förvaltnings-
planen står att kommunen 
har huvudansvaret för detta, 
tvärtemot vad Reuterskiöld 
säger. Nedan finns några av 
de punkter där kommunens 
ansvar beskrives men där 

inget är gjort:
- De nätadresser 

som finns för att få info 
om Hovgården vid 
Drottningholmsbron, pekar 
dels på Strömma Kanals 
turlista, dels på Destination 
Ekerö, det vill säga de före-
tag och restauranger som 
finns på Ekerövägen.

- Det saknas i egentlig 
mening en turistbyrå i 
kommunen. Kommunhuset 
som är tänkt som turist-
byrå saknar helt info om 
Hovgården.

- Ingen info vid Sjöängen 
(färjeläget för färjan 
till Adelsö) om vare sig 
Hovgården eller hur man 
kommer dit. Samma gäller 
när färjan kommer till ön.

- Den informationsbyrå 
som under pompa och ståt 
byggdes vid restaurangen 
för ett antal år sedan, ser ut 
som ett ruckel, är stängd och 
används när någon behöver 
en övernattningsplats.

- I höjd med idrottsplat-
sen finns skylten ”Info 
Infart”. Men inte att det är 
till Hovgården.

På idrottsplatsen 
finns kortfattad info om 
Hovgården men ingen info 
om att detta är entrén.

- Om man ändå förstår att 
detta sannolikt är entrén, får 
man gå 21 trappsteg ner. Där 
finns en öppning utan skylt 
i staketet. Då kan besökarna 
gissa att här går man in.

- Det saknas rimliga möj-
ligheter för en funktions-
handikappad att ta sig ned 
för de 21 trappstegen (lyckas 
man på något sätt med det, 
klarar man ändå inte att 
med rullstol ta sig runt på i 
området).

- Det går ofta kor och får 
inne på Hovgården (om 
man nu börjar tro att man är 
i Världsarvet). Ingen info till 
dem som är rädda för djur

- Info saknas för barn. 
Hur ska man kunna intres-
sera denna viktiga grupp 
då?

- Kommer man in på 
Hovgårdsområdet, vilket 
man får gissa sig till, finns 
det inga pilar som visar 
hur eller vart man ska gå. 
Ej heller vad man kan se (i 
själva verket ska man pas-
sera en hage till innan man 
kommer till – ja det vet man 
inte.

– Kalle ”Runristare” 
Dahlberg, Stefan Qviberg 
och Stefan Wåhlin

Kommunens ansvar – Hovgården

Önskar jag ge den 
underbara kvinna som 
hjälpte mig när jag ram-
lade från min rullstol vid 
ingången till bokhandeln i 
Ekerö centrum. Du är guld 
värd. Ett stort tack!

–  Nira

rosor 
& tack

Vill ge en hel bukett 
rosor till Ekerö akutmot-
tagning samt sköterskorna 
på Ekerö vårdcentral. De 
är mycket duktiga och 
man  hälsas alltid med ett 
välkommen och varma 
leeden. Det talas mycket 
om brister i vården, men 
det gäller ej på Ekerö vård-
central!

–  B Sundh

Gungställning upphittad 
50 meter  in i skogen bakom 
Busvikens parkering. Ägaren 
kan själv hämta hem gungs-
tällningen från parkeringen. 
Ingen hittelön efterfrågas.

– Irriterad ekeröbo

Medveten nedskräpning?

Jag vill tipsa om en klimat-
vänlig och återvunnen jul-
gran som finns i  Sandudden! 
Två barn hittade den i 
skogen och tog hem den.

– Ylva

Miljötips!
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Detta är en annons från Mälarö Antik & Genealogi

Att gå igenom ett dödsbo kan 
vara ansträngande på många 
sätt. Fler och fler väljer idag 
att anlita hjälp med allt från 
sortering, värdering och upp-
köp till bortforsling, flytt och 
städning.

Mälarö Antik & Genealogi har sin verk-
samhet på Mälaröarna. Grundaren Mika-
el Lindgren har åtta års professionell er-
farenhet av värdering, köp och sälj samt 
dödsbohantering. 

En av hans viktigaste ledstjärnor är 
att ge så många föremål som möjligt en 
andra chans, antingen genom att säljas 
vidare eller skänkas bort till någon som 
kan ha glädje av dem. 

– Det viktigaste för mig är att man har 
ett respektfullt sätt när man tar hand om 
ett dödsbo och att man även kan bevara 
saker som inte har ett stort ekonomiskt 
värde, säger Mikael.

Mälarö Antik & Genealogi erbjuder allt 
från att köpa utvalda föremål och utföra 
mindre röjningar, till att ta hand om hela 
dödsbon. Allt på ett effektivt, noggrant 
och kunnigt sätt. Att alla kunder ska bli 
nöjda är en självklarhet för Mikael. 

– Jag är också noga med att ta hänsyn 
till de anhörigas önskemål och hjälper 
gärna till med att hålla ögonen öppna 
efter saker som kan vara viktiga för dem. 
Det kan vara allt från mormors gamla 
vigselring till gamla dokument eller fo-
tografier. 

Gamla släktfotografier kan ibland väcka 
kundernas intresse för det som är andra 
benet i verksamheten – släktforskning. 
Detta har Mikael tjugo års erfarenhet 
av och forskar fram folks anor till fasta 
priser. 

Ring eller maila för mer information 
eller förfrågningar. 

Mälarö Antik & Genealogi

072-922 92 54
info@malaroantik.se

malaroantik.se

Mälaröarnas egen 
antikhandlare och genealog

Välkommen till ERB!
Ekerö Redovisningsbyrå AB är en 
modern redovisningsbyrå som strä-
var efter att hålla en aktiv dialog 
med sina uppdragsgivare. Sedan 
starten 1987 har vi fått förtro-
endet att arbeta åt flera hundra 
företag och vi kan idag räkna 
oss bland de större redovisnings-
byråerna i Sverige. Vår personal 
har tystnadsplikt om våra uppdrag 
och behandlar all information med 
sekretess. Vi har ett aktivt kvalitets-
arbete och en strävan att persona-
len ska vara delaktig och engage-
rad. Vi ser oss som fullservicebyrå 
och en komplett ekonomipartner till 
våra uppdragsgivare.

Bolagsbildning 

Bokföring

Kund- & leverantörsfaktura-  
    hantering

Inkassohantering

Bokslut och årsredovisningar

Löner

Deklarationer och skattefrågor

Koncernredovisning
 Budgetering

Ekonomiska analyser

Affärsplan

Affärs- och bolagsjuridik
 Utredningar
 Kreditupplysningar

Värdering

Vi välkomnar nya kunder!

Bokslut och årsredovisningar
Vi gör bokslut och deklarationer 

för ALLA bolagsformer och verksamheter

TEGELBRUKSVÄGEN 1A  I   EKERÖ C  I   08-560 397 00
560 340 00

Ditt taxibolag
på hemmaplan
Välkommen att åka med oss på Ekerö Taxi
– ditt lokala taxibolag som hittar dit du ska! 

Vi har idag 40 fordon i trafik 
med välutbildade förare 

som har oslagbar lokalkännedom
och kör miljövänliga fordon!

  

EKERÖ REDERI AB
Allt inom marinentreprenad

 Bryggor
 Sandstränder
 Bojstenar
 Muddring
 Sjötransporter
 Sjöbodar
 Båtlyftar
 Vågbrytare
 Vassrensning
 Kranlyft
 Borrning
 Vinterförvaring 

   båt, bil

Vi har de rätta redskapen för alla marina entreprenader. Vi har erfarenhet 
av såväl små som stora entreprenader åt kommuner, båtklubbar, privat-
personer och företag. Kontakta oss för mer information!

EKERÖ REDERI AB   08-560 347 69    info@ekerorederi.se
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Mälaröarnas 
nyheter starta-
des av Svenska 
dagbladet 1949
Tack vare ett 
aldrig sinande 
flöde av 
artiklar i MN 
sedan 1949, 
kan vi här ge 
en återblick
av livet på 
Mälaröarna för 
50 år sedan!

MÄLARÖARNA | I januari 
1970 invigs en skidlift i 
Väsbybacken och Ekerö kom-
mun får sin förste fritidsin-
tendent.

Torbjörn Söderström heter 
den nye fritidsintendenten 
som får huvudansvaret för 
kommunens idrottsanlägg-
ningar, bad och ungdomslo-
kaler. Han ska också leda och 
utveckla fritidsverksamheten 
bland både barn och vuxna 
och hålla kontakten med för-
eningslivet.

Ett tillskott för fritidsverk-
samheten 1970 är den nya 
liften i Väsbybacken, det vill 
säga backen vid vattentornet 
på Ekerö. 

”Den 150 meter långa skid-
liften i Väsbybacken som här-
omkvällen informellt invigdes 
av fritidsnämndens ordföran-
de Lars Hansson, har redan 
blivit enormt populär bland 
ekeröbor i alla åldrar. Ofta 
måste man köa för att åka, 
trots att liften kan forsla upp 
till 600 personer i timmen, 
en ganska ansenlig kapacitet”, 

skriver MN i januari 1970.
Den förnämliga skidbacke 

som fritidsnämnden lät ställa 
iordning i fjol på bergknallen 
vid vattentornet har anlitats 
flitigt av skidåkarna under 
hösten. Men besöksfrekven-
sen ökade många hundra pro-
cent när skidliften var klar att 
tagas i bruk. Nu slipper man 
den mödosamma klättringen 
uppför.”

För en 50-öring åker man upp 
till toppen och billigare blir 
det om man köper ett period-

kort som kostar 50 kronor för 
hela säsongen. ”Har man ett 
sådant kan man sitta i skidlif-
ten hela dagarna om man har 
lust.”   

Friluftsfrämjandet svarar för 
servicen vid liften och andelen 
av itäkter som friluftsfrämjan-
det behåller, ”får de skidbitna i 
stor utsträckning i återbäring”. 
Detta då en stor del av pengar-
na satsas på skidskolan där 250 
elever, både barn och vuxna 
engagerat sig i verksamheten 
som leds av gymnastikläraren 

i Tappströmsskolan Ylva Lars-
son och hennes make Peter.

Liften flyttades sedermera 
till Ekebyhovsbacken, det är 
dock oklart exakt när.  Men i 
ett sammanträdesprotokoll 
från fritidsnämnden 1988, 
föreslås en flytt i årskiftet  
1988/1989. Fritidsnämndens 
ställningstagande till en ny lift 
i Väsbybacken efterfrågas ock-
så i protokollet, men det blev 
uppenbarligen inte aktuellt.

EWA LINNROS
ewa@malaroarnasnyheter.se

Skidlift i Väsbybacken succé 
Ekerö fritidsnämnds ordförande Lars Hansson och fritidsfrämjandebasen Bernt Ricklow pustar ut mellan 
utförslöporna i Väsbybacken. 

Björn Strömsäter med sonen Magnus provåker den nya skildliften i 
Väsbybacken.

Gamla Huset                           Butik

Du hittar oss vid Åkerstigen 93, Ekerö

Telefon: 08-560 30121 -     Gamla Huset Butik

 Vardagar 11-18 & Lördag 11-16

 

Heminredning

Presentartiklar

Vintage & Antikt

Entreprenadbesiktningar
Statusbesiktningar

Elrevisionsbesiktningar
Termografering
Energimätning 

OVK
Vi erbjuder hela besiktningsgrupper 

Ring oss på 070-717 99 19 och beskriv era önskemål 
eller maila på info@besiktningsakuten.se

Vi arbetar över hela Sverige med lokalkontor på Ekerö
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Staffansritt På annandag jul genomfördes traditionsenlig guds-
tjänst med Staffansritt i Färentuna kyrka, ett samarbete mellan 
Färingsö församling och Färentuna hästsällskap. På bilden syns 
prästen Yngve Göransson med hästen Nisse.  

 FOTO: GITTE RAGSDALE

Julgransplundringen i Adelsö hembygdsgård den 6 januari inne-
höll mycket dans kring granen. Avslutningsvis bjöd Adelsös egen 
”TomteNisse” på godis till alla barnen. Ovan intervjuar dansleda-
ren Johan Sandmark 1,5-åriga Alma Björk om hur julen varit. Allt 
arrangerades av Adelsö evenemang.      FOTO: OVE WESTERBERG 

Nätverksträff Ett drygt trettiotal företagare och kommunrepre-
sentanter träffades den 16 januari när Företagarnas lokalförening 
på Ekerö, Selma kvinnligt nätverk och kontorshotellet Destination 
Ekerö arrangerade årets första affärsnätverksträff. Vid denna träff 
deltog även kommundirektör Christina Hedberg.           FOTO: PRIVAT

”En varmare stad” I gryningen den 14 januari lades ett antal hemgjorda halsdukar ut på olika platser på Mälaröarna. Bakom dessa låg 
Svenska kyrkans syföreningar i Ekerö pastorat och Färingsö församling.  De ville skicka en annorlunda hälsning genom de stickade hals-
dukarna som är tänkta att sprida medmänsklighet och värme. Idén kommer från Nederluleå församling och har spridit sig via sociala 
medier. Ytterligare 26 Stockholmsförsamlingar lade också ut halsdukar under samma datum.

 FOTO: JOAKIM JONSSON

ÖARNA RUNT 

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg och Leif Eriksson

Se vår prislista: www.malarobegravning.se 
Vi gör hembesök för din trygghet. Ring för tidsbokning 08-560 360 80

Att arrangera en begravning för 
en anhörig brukar vara en av de 
svåraste situationerna i livet. Då 
vill man vända sig till en begrav-
ningsbyrå som inger förtroende 
och kan hjälpa till med allt som 
behövs. Familjeägda Mälarö 
Begravningsbyrå uppfyller de 
kraven och finns nu ännu lättill-
gängligare i Destination Ekerö, 
Träkvista. 

I de nya lokalerna tar Leif Eriksson emot 
sina kunder med värme, vänlighet och ett 
stort kontaktnät av samarbetspartners.

– I samband med att vi flyttat till en mer 
central placering på Destination Ekerö, i 
samma lokaler som Länsförsäkringar fastig-

hetsförmedling, ökar vi vårt samarbete och 
med andra lokala aktörer. Det betyder att 
även om vi är ett litet personligt familje-

företag så erbjuder vi alla tjänster som rör 
begravningar. Vi är en fullservicebyrå och 
hjälper till med allt från familjerättslig hjälp 

till catering och blommor, berättar Leif.
Med mer än tjugo års erfarenhet av bran-

schen har han tillägnat sig en stor kunskap 
kring vad anhöriga kan ha för önskemål. 
Han får ofta höra från kunderna att de upp-
lever att den hjälp de fått varit personlig 
samt har fungerat smidigt och vänligt.

– Vårt arbete bygger mycket på erfaren-
het och kunskap, vilket gör att man inte all-
tid behöver ställa alla frågor utan kan läsa 
av de anhöriga ändå och utifrån det ge de 
bästa råden. 

Ett kostnadsfritt hembesök eller bokat 
besök på kontoret, ingår alltid och övriga 
arvoden är fasta, utan dolda kostnader. Till-
sammans med andra lokala aktörer skapar 
Mälarö begravningsbyrå vackra och person-
liga avsked.
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TÄVLA! Välkomna att lösa ett 
korsord på temat Mälaröarna. 
Krysset är konstruerat av mälarö-
bon Lars Fjellström. 

Lös krysset och lista ut meningen/meningarna i de färgade 
rutorna. Mejla meningen till: kryss@malaroarnasnyheter.se 
och uppge även postadress. I ämnesrutan skrivs bara för- 
och efternamn. 

Bland de rätta svaren lottar vi efter helgen ut ett

PRESENTKORT på 100 kronor hos Färingsö trä.

Bilden: Birkakörens julkonsert i Adelsö kyrka.                 
FOTO: OVE WESTERBERG 

Vi gratulerar Birgitta Ohlsson, Ekerö, till förra numrets vinst 
där korsordet hade nedanstående lösning. 

MÄLARÖKRYSSET

 

Kontakta Stefan Stjernberg 
på 0705-98 99 75, 
stefan.stjernberg@skalfast.se 
för mer info skalfast.se

Entreprenör

EKEBYHOV BUSINESS CENTER  Bryggavägen 110

 Kontorsrum c:a 12 m2, möblerade med bl.a höj/sänkbart skrivbord uthyres, gemensam  wc,    
   kök i loungemiljö och tillgång till mötesrum ingår i hyran på 3.900:-/mån*

 Frysförråd c:a 20 m2 på lastkaj uthyres, 4000:-/mån inkl el* 

 Varmförråd c:a 10m2 uthyres, 1000:-/mån 

LEDIGA KONTORSRUM 

EKEBYHOV FÖRETAGSCENTER  Bryggavägen 121 

 Kontorsrum c:a 12 m2, gemensam wc och kök i loungemiljö ingår i hyran på 2.900:-/mån* 

*Moms tillkommer på hyror
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Ditt liv 
på pränt!

Har du länge tänkt att du borde 

skriva ner dina minnen 

för att barn och barnbarn 

ska kunna ta del av dem?

Jag kan hjälpa dig att sätta 

ditt liv på pränt! 

Se hemsida för prisexempel

PÅ PRÄNT 
hej@paprant.se   070 - 787 45 18

Ibland säger vi att vi behöver få perspektiv på 
saker. Ofta innebär det att vi behöver få distans, 
närheten hindrar oss att se den större bilden. 
Det kan exempelvis handla om en händelse som 
inträffat som vi inte vet hur vi ska hantera. När 
tid läggs mellan händelsen och mitt ”nu” skapas 
det ett perspektiv. Ordet ”perspektiv” kommer 
från latin och betyder egentligen att ”se igenom” 
eller ”blicka in i”.
 

Jag kom att fundera över ordet under en ”perspektivinsam-
ling” som gjordes (och görs) inför den framtida ombyggnaden 
av centrala Stenhamra. Gruppen som har hand om denna 
perspektivinsamling besökte Ekerös funktionshindersråd, 

där jag sitter som representant för Neuro – ett förbund för de som 
har neurologiska skador och diagnoser. Syftet var att få in olika sätt 
att tänka kring en ombyggnad av ett av vår kommuns tre centrum. 
Att få vårt perspektiv – som kanske har en viss överbetoning på 
tillgänglighet – är ett viktigt perspektiv vid en ombyggnad. Inte det 
enda, men dock ett viktigt. Allt kan inte regleras i lag och förord-
ningar och att fråga människor som berörs är ofta framgångsrikt. 
Det gruppen gör är att ”blicka in i” andras sätt att tänka. Man tittar 
på samma sak, fast utifrån en annan utgångspunkt. 

Det är tydligt i livet att när vi byter position, när vi förflyttar oss, 
så får vi ett annat perspektiv. Förflyttningen kan vara mental eller 
fysisk. Förflyttar vi oss från arkitektens till den rullstolsburnes per-
spektiv så kommer vi att se på ett centrum som Stenhamra på olika 
sätt. En tonårings sätt att tänka skiljer sig från en affärsidkares.

När vi enbart håller fast vid vårt eget perspektiv missar vi en 
helhet, oavsett om det handlar om ett nytt centrum eller livet i 
stort. För att få en bra helhetsbild behöver vi få in fler perspektiv. 
I en samhällsbyggnadsfråga är det av avgörande betydelse då vi är 
många olika grupper här på öarna som ska nyttja det vi skapar. Det 
är en god demokratisk princip att beslutsfattarna inhämtar perspek-
tiv som de själva inte har. 

När jag hör gnället på ”byn” eller ser en del argument på insän-
darsidorna i lokaltidningarna slås jag av ointresset att se att det finns 
olika perspektiv på saker. Ibland har meningsmotståndare varken 
mer rätt eller fel, de har bara olika perspektiv. Ibland undrar jag 
vad som hänt om vi innan vi verbalt attackerade en annan valde att 
försöka förstå det perspektivet. Att lyssna först.

Jag är övertygad om att det skulle åstadkomma en smärre revo-
lution i samhällsklimatet om vi skulle orka med att göra det. Det 
skulle förändra många parrelationer. Ja, jag skriver ”orka” för det är 
inte enkelt att ta in någon annans perspektiv. Jag vet att jag medve-
tet struntar i det ibland, för jag fruktar att det skulle leda mig in i en 
process som jag inte är beredd att hantera.

Men få saker är så berikande som att våga ta in andras perspektiv 
och se att vi i slutändan inte ser så olika på saker. Allt som oftast 
är slutmålen snarlika, men vi har olika vägar att ta oss dit. Kanske 
för att vi utifrån vår egen horisont ser andra typer av hinder än 

våra medmänniskor. Vi har olika 
utgångspunkter och misstror var-
andra.

 Vi varken ska eller måste hålla 
med andra i allt. Att vi ser olika på 
saker är en del av livet och demo-
kratin. Men att våga vara djärv 
nog att släppa sin egen blick för 
att – åtminstone för en stund – ta 
in en annans perspektiv, det är inte 
bara spännande, det kan ibland vara 
livsförvandlande.

Kent Revedal, 

troxhammarbo och författare

• Välkomna med bidrag till Kolumnen! 
Med den vill MN skapa en längre kåserande form för ämnen 
och intryck, som nödvändigtvis inte behöver vara dagsaktuella, 
men som dock har stark anknytning till Mälaröarna. Att MN publi-
cerar ett inlägg i kolumnen betyder inte att  redaktionen ställer sig 
bakom de åsikter som där framförs. Intresserad? Mejla ditt förslag 
till kolumnen@malaroarnasnyheter.se
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Perspektiv

Program Program & värdar& värdar
Sändningstider: www.radioviking.se

Du kan även lyssna på datorn och i mobilen!

Upptäck vår 
hemsida!

Gilla oss på 
facebook: 
Radio
Viking
Sweden

78 på 60: Gunnar Nilsson

Annis Musikcafé: 
Anni Stavling

Back to the Sixties: 
Janne Widén och Lasse 
Lindros

Barockt och Bàrock: 
Jüri Jügenthal

Blå timmen: 
Lennart Karlsson

CD med egna öron: 
Pyret Ericson

Dags för dragspel: 
Kjell Nilsson

Det är måndag 
morgon: Janne Andersson

Fredagsmys: Leif Helenius 
och Ulf Nystedt

Fredagsdansen: Gunilla 
Jerlinger och Anni Stavling

Fredagskväll: 
Björn Höglund

Fyndlådan: Leif Bjärnling

God kväll Mälaröarna: 
Ewa Linnros och Joakim 
Jonsson

Heldagsrock och 
Movin´ On: Janne Lyck-
man och Teddy Wickström

Hårdrock: Janne Widén 
och Robert Waardhal

Kentas Kårner: 
Kenta Hedlööf

Kritfabriken: 
Fredrik Värme

Kryckan på egna ben: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Kryckans Country: 
Lars ”Kryckan” Krüger

Lennarts Låda: 
Lennart Lundblad

Lättspårat: 
Ingemar Eriksson

Lördagsönskningen: 
Lasse, Kalle och Nisse, 
Gunilla Jerlinger

Mer än bara Blues: 
Danne Larsson och Arne 
Swedin

Morgonluft från 
Mälarökyrkan: Ing-Britt 
Bäcklund , Urban Thoms,  
Thorleif Larsson, Lars Narin, 
Klaus Franken 

Musik i skymningen: 
Birgitta och Janne Lyckman

Mälarö Jazz: Tommy 
Ollmark med Janne Stolpe, 
Lennart Elworth och 
Lennart Olinder

Plattfall: Nisse Jakobsson

Plats på scen: 
Bo Magnusson

Rockoko: Gunilla Jerlinger

Skivat och klart: 
Kjell Karlsson

Storband och mycket 
annat: Tommy Ollmark

Strömavbrott: 
Jonas Lundström

Sång och glädje: Thorleif 
Larsson och Erik Ström

The 70´s: Magnus Haage

Torsdagspytt: 
P-O Ljungberg

Wallins Praliner: 
Micke Wallin

Ytterligheter: Lars Grahm

           



Familjeföretag etabl. 1818 med lång erfarenhet av begravningar på Ekerö.
Vi skräddarsyr begravningsceremonier, stora som små, borgerliga eller religiösa, 

traditionella eller nytänkande, allt efter våra kunders behov och önskningar. 
Vi gör även hembesök och hjälper gärna  till med bouppteckningar.

Varmt välkommen med frågor eller besök!

Brommaplan 409, tel 08-26 81 10. Jourtelefon dygnet runt. www.klockarebolaget.se

Klockarebolagets Begravningsbyrå AB

Hans Melander, 
tredje generationen
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Hem/företagsstäd 

www.ekerostad.se
070-5601954 

FÖNSTERPUTS

Rut-avdrag!

Vi hjälper dig att skapa en ceremoni som blir ett personligt avsked och 
ett fint minne. Med lång erfarenhet inom branschen och stor kännedom 

om området, hjälper vi dig med alla frågor inom begravning.

Välkommen till Fonus!

Personlig begravning

Brommaplan 420, Bromma | 08-709 86 50 | fonus.se

Marie Rosmark 
Kundrådgivare

Tina Hult 
Kundrådgivare

DÖDA
• Ingvar Magnell, Färingsö, 25/11, 78 år.
Valter Gösta Johannes Sandén, Färentuna, 
31/12, 99 år.
• Annica Sofia Margareta Nygren, Svartsjö, 
5/12, 38 år.
• Stig Allan Turesson, Färingsö, 6/1, 93 år.
• Eivor Maria Olsson, 6/1, 93 år.
• Hans Buxbaum, Ekerö, 20/12, 90 år.
• Ingvor Elisabet Rytter, Ekerö, 30/12, 91 år.
• Hans Åke Frigge, Ekerö, 23/12, 74 år.
• Nils Einar Ingvar Wihlborg, Ekerö, 6/1, 
101 år.

5/1 fyllde busung-
en Gustav 3 år! 
Hipp hurra önskar 
mamma, pappa och 
storebror Simon. 

Grattis på 8-årsda-
gen vår underbara 
Saga! Kram Emma, 
Freja, mamma och 
pappa.

TACK
för all omtanke vid

Inger Bergvalls
begravning med 

blommor och alla fonder

Lasse och barnen

Varmt tack
för visad omtanke 

vid min make

Jan Hellmarks
bortgång

Isabella

Vår älskade 
Mamma och Mormor

Birgitta Adamek
* 24 april 1946

✝ 11 januari 2020

PETER
SARA och JIMMY

Robin  Rasmus
MICKE och ÅSA
Släkt och vänner

Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat

det lämnar Du nu
för en skönare värld

Begravningen äger rum
 torsdagen den 6 februari 
kl. 12:30 i Lötsjökapellet.
Anmälan till efterföljande

minnesstund görs via
Sundbybergs Begravningsbyrå 

tel. 08 564 87740 eller
info@hanssonsbegravningsbyra.se
senast den 30/1. Valfri klädsel.

Med över 30 års samlad erfarenhet 
skapar vi tillsammans vackra minnen
Se vår prislista: 
www.malarobegravning.se 

Vi gör hembesök för din trygghet

Ring för tidsbokning 
08-560 360 80

Ekerövägen 53 vid Länsförsäkringar fastighetsförmedling

Leif Eriksson

Dipl. begravningsbyrå på Ekerö 

Heli Ekberg  och Leif Eriksson

SÄLJES

Jag har 4 st fina Nokian 
Hakkapeliitta dubbdäck 
195/65 på Volvo V70, alu-
fälg. 1700 kr. 070-5193361.

SKÄNKES

Soffa med bord bortskän-
kes för avhämtning. 
Soffa och bord fr 1970-

talet 
i gott 
skick. 
0709-
16 57 42. 

FÖRSVUNNEN

Julle, innekatt, försvunnen 
från Färingsö. Kan ha för-
svunnit i släpvagn etc. Ber 
er om hjälp att titta under 

husgrunder, uthus mm. 
Mycket skygg i nya miljöer. 
073-800 38 03.

Vår älskade
Mamma och Farmor

Eivor Olsson
* 18 augusti 1926

har stilla insomnat

Ekerö 6 januari 2020

SONJA
TORE och ANNA-KARIN

Jesper och Oksana
Elin och Richard

Caroline och Johan
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Frid susar träden kring
hemmet Du älskat

Farväl bugar blommorna 
      Du vårdat så ömt
Tack kvittrar fågeln, som var

morgon Du hälsat
Tyst sjunger vinden
      Sov i ro

Begravningen äger rum torsdagen
den 6 februari kl 15.00 i

Färentuna kyrka . Efter akten
inbjudes till minnesstund i

församlingssalen. Anmälan till
Klockarebolagets begr.byrå 

tel 08-268110 senast den 29/1.
Tänk gärna på Alzheimerfonden

tel 020-30 11 30.

Vår käre

Stig Turesson
* 16 oktober 1926

har i stillhet somnat in.

Färingsö 
✝ 6 januari 2020

ROGER  PETER  STEFAN
med familjer

Begravningsgudstjänsten sker i
Sånga kyrka fredag 7 februari
kl. 14.00. Efter akten inbjudes
till minnesstund i Kyrkstugan

Se minnessida
malarobegravning.se

FAMILJ Familjeannonsera Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se
Max 100 tecken inkusive blanksteg samt eventuell jpg-bild

  

Alfa Ekerö

IGNIS
Begravningsbyråer 

Med lång tradition 
och gedigen 

kunskap hjälper 
vi er att utforma ett 
minnesvärt avsked

www.ignis.se
 

Sandviksvägen 4 
Tidsbokning 

på telefon 
08 - 560 310 65

 Auktoriserad av SBF

PRIVATA ANNONSMARKNADEN Skicka till privat@malaroarnas nyheter.se  

• Familjeannonsera GRATIS! 
• Max 100 tecken inklusive blanksteg samt 

eventuell jpg-bild
• Skicka till familj@malaroarnas nyheter.se  

• Eller till  MN, Box 100, 178 22 Ekerö
• Var ute i god tid – helst 2 veckor före utgivning

• För utgivningsplan se redaktionsruta sid 2
• Publicering sker i nästkommande nummer,  
   i turordning samt  i mån av utrymme 
• Manus tas inte emot per telefon eller fax. 
   Vi uppskattar e-post! 
• För sedvanliga dödsannonser ring 560 356 00

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

BILAR 
KÖPES                       

Allt är 
intressant även 

defekta 
 

0700-61 73 96



Tappström

Handla när det 
passar dig!

HANDLA I VÅR BUTIK ONLINEICA.SE/TAPPSTROM

Samma pris på nätet som i butik
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Ring för rådgivning 08-564 111 25
info@pcakuten.se    www.pcakuten.se

Vi ser till att företagets 
IT-miljö fungerar.

PC Akuten
i säkra händer

Byggmästare I 073-703 06 83 I STENHAMRA 
www.polisbygg.se 

HOWQVIST
SCHAKT & TRANSPORT AB

    Husgrunder    Ingrävning kommunala avlopp

  Dränering/grundisolering 

  Enskild avloppsanläggning    Poolschakt  

  Tomtplanering

Niklas Howqvist

070-747 20 03

niklas@howqvist.se

Stärk din konkurrenskraft 
på arbetsmarknaden 

SKAFFA KÖRKORT NU!
Var smart – börja nu! 

BRA FINANSIERING 
Nu även automat

MOPED - BIL - SLÄP

 BOKA KURS
 PÅ VÅR 

HEMSIDA, 
RING ELLER 

MEJLA!

BRYGGAVÄGEN 109 – EKERÖ

Medlem i Sveriges Tapetserarmästare

Kontakt 070-753 64 44                           annajansson.se 

070-610 93 94 
stefan@stromgrens.se

      strömgrens måleri 

      stromgrensmaleri 

Kvarngränd 9
Färentuna

Din lokala målare på Mälaröarna  

F’SONS 
ALLSERVICE AB
www.fsons.se

 Trädgård & Fastighetsunderhåll
 Trädfällning & Stubbfräsning
 Mark & Anläggning
 Vinterunderhåll
 Lastväxlare med kran

Vi har även webbutik med hemleveranser av 
spån, planteringsjord, vattenskoterbryggor m.m.

Tel: 560 47 111 info@fsons.se
Vi har ansvarsförsäkring och F-skattesedel

ALARVIKENS¨
aprapati och rehab.

Mn
Ont eller stel? Vi hjälper dig!

Vi utför även skadeförebyggande rörelseanalyser

Tlf. 08-408 922 23 - www.mnap-rehab.se
Jungfrusundsv. 5, Träkvista Torg - Ekerö

Gamla Huset Butik

Inredning - Möbler - Vintage - Retro - Antik

Åkerstigen 93 - 560 30121

Ekerö Skog & Trädgård

  Trädfällning 
 Tomtröjning
 Skogsröjning

072-246 99 86    ekeroskogotradgard@outlook.com

MINDFULNESS – SINNESRO

GRATISGRATIS introduktion 
Måndagen 11/2 kl 18.00-20.30
Kursstart: torsdagen 13/2 18.00-20.30
www.smilingmeditation.com

Mindfulness
           

Elizabeth Löfgren  0761-89 89 69  elissaveta@telia.com

Yoga – Healing – Massage – Naprapat mm

Varmt välkommen 
önskar

 Jeanette, Johanna,
 Endre m fl

Jungfrusundsv 5 vid Träkvista Torg  www.mfcenter.se  08-560 333 99

YOGA
i små grupper med kunniga lärare

Oavsett om du är vig eller stel, 

gammal eller ung har vi yoga för dig!

08-560 300 15 www.ekerohalsorum.se     
Bryggavägen 131D  Johanna och Lottie

Österländska holistiska 
behandlingar för ökat 
flöde och vitalitet!

Shiatsu Ayurvedisk yogamassage 

Chi nei tsang Traditionell thaimassage

 

assageg

MÄLARÖARNA | Ett män-
niskorov som resulterade 
i en knivskärning och ett 
efterföljande gripande, 
skedde den 19 januari. 
Polisen är dock förtegen 
om vad som ligger bakom. 

Vid 22-tiden den 19 janua-
ri kom ett larm till polisen 
om att en vuxen person bli-
vit knivskuren i närheten 
av Uppgårdsskolan i Sten-
hamra. Ambulanshelikopter 
hämtade den skadade som 
visade sig inte ha livshotan-
de skador. I samband med 
denna händelse gjorde poli-
sen ett flertal tillslag i kom-
munen och grep också en 
person.

– I nuläget är ärendet rub-
ricerat som människorov, 
men det kan komma att änd-
ras. Det är ett känsligt läge 
så här precis i början och 
kollegorna som har hand om 
ärendet kan inte berätta mer 
just nu, säger Anna Freij, 
kommunpolis.

Hon kan också berätta om 
en period sedan före jul som 
varit präglad av bland annat 
hot och våld mot tjänstemän 
samt av rattfyllerister och 
falska poliser.

Strax före jul blev flera 

polispatruller beordrade 
till både en arbets- och en 
hemadress för att skydda 
en tjänsteman som blivit 
hotad. Allt gick dock bra 
och utredning pågår i ären-
det. En väktarbil fick även 
sina däck sönderskurna på 
Björkuddsvägen vid ungefär 
samma tidpunkt.

– Den 22 december blev 
också en busschaufför sla-
gen av flera personer i Sten-
hamra, vilket rubriceras som 
våld mot tjänsteman, berät-
tar Anna Freij.

Den 28 december ringde en 
person in till polisen för att 
tipsa om att hen körde ef-
ter en vinglande bil. Polisen 
lyckades stoppa fordonet 
på Ekerövägen i höjd med 
Nyckelby och visst tumult 
följde med bland annat en 
sönderslagen bilruta. Föra-
ren visade sig ha 2,14 pro-
mille i utandningsluften vil-
ket rubricerades som grovt 
rattfylleri. 

– Tack till alla er som hjäl-
per till att göra våra vägar 
säkrare genom att göra som 
just denna inringare; med-
delar polisen samt tar sig tid 
att följa efter den aktuella bi-
len tills polis kan ta över.

Samma dag som detta sked-
de även ett brott vid Drott-
ningholm som rubricerades 
som ”föregivande av allmän 
ställning”. En person kom 
fram till anmälaren i en tra-
fiksituation och uppgav sig 
vara polis. Anmälaren fatta-
de dock misstanke och kon-
taktade den riktiga polisen. 

Under årets sista respekti-
ve första dagar skedde också 
ett par relaterade, allvarliga 
händelser. Den 31 december 
besköts en civil polisbil och 
en väktarbil med fyrverkeri-
er i Träkvista. En ung person 
kontrollerades och det visa-
de sig att hen hade fyrverke-
rier på sig, vilket inte är till-
låtet när man är under 18 år. 
Händelsen rubricerades som 
”brott mot lagen om brand-
farliga och explosiva varor”.

 – Den 2 januari åkte också 
en väktare på ett larm i Sten-
hamra och där besköts hans 
bil med fyrverkerier av flera 
personer. Utredning pågår i 
det ärendet, säger Anna Freij 
och fortsätter:

– Många ungdomar har 
fortfarande smällare som 
de skjuter av och det har 
varit mer skadegörelse ge-
nom klotter på sista tiden, 

särskilt i Stenhamra. Jag vill 
gärna uppmana föräldrar att 
vara uppmärksamma på vad 
deras ungdomar bär med 
sig.

Det har också varit en hel 
del stölder och inbrott un-
der början av januari. I Sten-
hamra har stöld skett ur en 
grävmaskin, på Bryggavägen 
stals ett släp dem 9 januari 
och på Ekebyhovsvägen ge-
nomfördes en bensinslang-
ning ungefär vid samma tid. 
På Pråmvägen gjorde tjuvar 
ett försök att stjäla en bil, 
men kom inte längre än till 
att bryta upp bilen och lyck-
ades inte starta den.

På Semestervägen i Gräs-
åker upptäcktes ett inbrott i 
ett fritidshus den 10 januari, 
dagen efter ett villainbrott 
på Floravägen i Träkvista och 
ytterligare några dagar sena-
re skedde en stöld genom in-
brott samt skadegörelse i ett 
fritidshus i Stenhamra.

– Den 16 januari stopp-
ade polisen ett falskskyltat 
fordon i Skå där föraren blev 
misstänkt för att ha orsakat 
en trafikolycka.

LO  BÄCKLINDER
lo@malaroarnasnyheter.se

Knivdåd i Stenhamra
LARMET GÅR 



DATA

SERVICE  FÖR  DIG!  
    På hemmaplan finns all service för dig!

FÄRGHANDEL

PLÅTSLAGERI

Grundat 1921

08-560 304 54
070-555 15 08

info@nyplat.s
www.nyplat.s

08-560 304 54 
070-555 15 08

info@nyplat.se
www.nyplat.se

TRÄDGÅRDSBUTIK

BILSERVICE

Bilplåtskador
Framvagnsinställningar

Bilglas
Lackering

Vi samarbetar med  
samtliga försäkringsbolag

www.ekerobilskadecenter.com

Ackrediterad för att släcka  
bilprovningens 2-or.

Service och
reparationer  

av alla  
bilmodeller

Hammarkvarnsvägen 9  179 75 Skå
Tel: 08-560 246 16 

ekerobilteknik@telia.com

Din verkstad  
nära Dig

Träkvista Bilservice AB

Service • Däck

M
O

TORBRANSCH
E

N
S

R

I K S F Ö R B U N

D 08-560 305 63
roger@trakvistabilservice.se

 

 

Tel 560 425 80 
 

Vatten/avloppsanläggningar
Dränering/grund isolering
Schakt/transport/markarbete
Pumpar/rörarbeten

Färingsö 
Brunnservice

Clas Häggberg
070-538 88 72

Kvällar 560 401 49

Innehar f-skattsedel och ansvarsförsäkring

CGS
Trädfällning

 Trädfällning 
 Sektionsfällning 
 Borttransport

– Över 20 år i branschen –
Ansvarsförsäkring & F-skattebevis

Göran Sundström
Tel. 560 453 04

Mobil. 070-578 56 59

TOMT & TRÄDGÅRD

Binärdata AB

0707-139 000
560 402 51  

GOLV

Mattläggning
 Heltäckande mattor
 Plast/linoleum mattor
 Golvslipning
 Även altan/trall slipning

Tel 08-560 242 43 
Lilla Berga, Skå 

www.prospektgolv.se

 Klimatkontrollerade   
   larmade lokaler
 Från 5 kvm

Lilla Berga gård, Skå 
08-560 242 43 

lillabergagard@gmail.com

FÖRRÅD 
uthyres till 
hem & företag

LOKALER

ENTREPRENAD

Grunder
Enskilt avlopp 
Reningsverk
Infiltration
Markbädd
Installation av
kommunalt VA
Bryggor
Sjötransporter
Vassklippning
Entreprenader utförs
även på öar

Troxhammar Entreprenad AB
Fågelängens Gård 179 75 Skå

Marcus: 0705 79 21 40
Kalle: 0708 24 51 40

troxab.se08-707 33 00  •   lejagruppen.se

vägbyggen • markplanering • husgrunder
avloppsanläggningar • dränering • dikning

grönyteskötsel • vinterväghållning

GÅ INTE ÖVER ÅN 
EFTER VATTEN.

Och inte över Nockebybron heller. Vi finns nära dig och 

har koll på alla lokala förutsättningar här på Mälaröarna.

Välkommen till LEJA!

LACKERING

08-560 244 38
0709-844 200

info@micklack.se 
www.micklack.se

Lilla Berga 1, Skå

Vi lackar snabbt och 
proffsigt! Vi kan hämta/

lev. och dem./mont. 
NCS-kulörer för enkelt 

kulörval. Vi tar även emot 
bord, stolar, skåp, m.m.

30 år i branchen betyder 
kvalitet och ansvar.

Vi lackerar också andra 
trä- och järnkonstruk-tio-

ner. Ring eller maila 
oss för prisförslag.

Lackering av Lackering av 
köksluckorköksluckor

BILUTHYRNING BRUNNSBORRNING

UTHYRNING
Personbil, lastbil & släp

Öppet
Månd-Fred 06-24
Lörd, Sönd, Helgdag 08-24

Tel 08-560 300 96
Välkommen till Circle K i Träkvista!

Nu har vi hjälpt 
till på Ekerö 
i över 25 år. 

Vi fixar med 
datorer och 

nätverk. 

Vi har datorer
 och tillbehör 

på lager. 

Vi kan leverera 
hem till Er

VATTENBRUNN
BERGVÄRME

Tel: 08-560 243 48

Jord, Sand & Grus

0760-062641

Ekerö Re-Arb
FixarService

Re-Arb
ce

STÄDSERVICE

ÖVRIGT

Hemstäd

Flyttstäd

Fönsterputs

Kontorsstäd

Byggstäd

Vi jobbar både 
mot privatpersoner 

och företag
 

Vi har kollektivavtal och är 
ISO-certifierade 

FÄRG   TAPET 
GOLV

Tunnlandsvägen 3

Tel: 08-560 313 40
www.coloramaekero.se

Följ oss på Facebook  
och Instagram!



Koll på läget sedan 1937

Perfekt för barnfamiljen

Sol från morgon till kväll

Centralt & Naturnära

Ekuddsvägen 2G, Ekerö
3 rok, ca 91,5 m² UTGÅNGSPRIS 2 975 000 kr 

AVGIFT 4 497 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1985/1986 EP 96 kWh/kvm/år

MÄKLARE Linn Lagerqvist TELEFON 070-510 65 69

Bästa läget i området

Sjöutsikt & kvällssol

Två altaner

Pråmvägen 2C, Ekerö
2 rok, 61 m² UTGÅNGSPRIS 2 475 000 kr 

AVGIFT 4 696 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1989 VÅNING 1 EP 95 kWh/kvm/år 

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

En villa att sätta sin egen prägel på!

Separat garage

Nytt yttertak samt bergvärme

Carl Gustafs väg 5, Ekerö
5 rok, ca 120+120 m² UTGÅNGSPRIS 4 850 000 kr

VISAS Sö 26/1 kl 13:30-14:15, Må 27/1 Ring för

tidsbokning! BYGGÅR 1955 TOMT 1581 m² EP 82 kWh/

kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman TEL 0707-60 46 63

Villa med många möjligheter

Trädgård sydvästläge med pool

Belägen i populära Väsby

Vipphavrevägen 5, Ekerö
7 rok, ca 118 + 150 m² UTGÅNGSPRIS 5 950 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1972 TOMT 953

m² EP 70 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

EKERÖ  |  MÄLARÖ TORG 4  |  TEL 08-564 109 40  |  WWW.SVENSKFAST.SE/EKERO



Koll på läget sedan 1937

Representativ villa i herrgårdsstil!

Generösa ytor om totalt 362 kvm

Dubbelgarage

Marieberg 5, Munsö
12 rok, 263 + 99 m² UTGÅNGSPRIS 8 500 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1981 TOMT 7388

m² EP 52 kWh/kvm/år MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

Otroligt välplanerad

Fantastiskt trädgård

Trivsamt belägen

Slagarvägen 1, Adelsö
2 rok, ca 62 m² UTGÅNGSPRIS 1 400 000 kr 

AVGIFT 5 058 kr/mån VISAS Ring för tidsbokning!

BYGGÅR 1993 EP Beställd MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Sjönära med båtplats

Fem bra sovrum

Solig altan med pool

Harholmsvägen 13, Färentuna
6 rok, 100 + 35 m² UTGÅNGSPRIS 3 975 000 kr 

VISAS Sö 2/2 kl 14:30-15:15 BYGGÅR 1961 TOMT 3371

m² EP Ej utförd MÄKLARE Martin Larsson

TELEFON 0708-30 01 61

Bekvämt & lättskött boende

Vidsträckt utsikt

Smakfullt renoverat

Sjöutsikten 12, Ekerö
4 rok, ca 107+4 m² UTGÅNGSPRIS 4 900 000 kr 

VISAS Sö 26/1 kl 14:30-15:15, Ti 28/1 Ring för

tidsbokning BYGGÅR 2002 TOMT 281 m² EP 88 kWh/

kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund TEL 0708-26 83 00
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Koll på läget sedan 1937

Trivsamt & ombonat

Många soltimmar & fin sjöutsikt

Garage i huset

Krossvägen 21, Ekerö
6 rok, ca 143 + 56 m² UTGÅNGSPRIS 7 800 000 kr

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1999 TOMT 977

m² EP 77 kWh/kvm/år MÄKLARE Jenny Näslund

TELEFON 0708-26 83 00

Underbart lantligt läge

Mycket generösa umgängesytor

Extremt låga driftskostnader!

Sånga-Säbyvägen 105, Svartsjö
6 rok, 201 m² UTGÅNGSPRIS 4 975 000 kr 

VISAS Sö 2/2 kl 13:00-13:45 BYGGÅR 1978

TOMT 1703 m² EP 37 kWh/kvm/år

MÄKLARE Martin Larsson TELEFON 0708-30 01 61

1-plansvilla i modern stil

Brygga med båtplats & sjöbod

Isolerat garage

Skäluddsvägen 2D, Ekerö
6 rok, 184 m² UTGÅNGSPRIS 9 375 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 2010

TOMT 1020 m² EP D MÄKLARE Sophia Åkerman

TELEFON 0707-60 46 63

Superfint enplanshus

Lummig trädgård med söderläge

Nära till buss

Furuvägen 37, Färentuna
2 rok, ca 62 m² UTGÅNGSPRIS 3 495 000 kr 

VISAS Ring för tidsbokning! BYGGÅR 1953 TOMT 2576

m² EP 166 kWh/kvm/år MÄKLARE Linn Lagerqvist

TELEFON 070-510 65 69
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